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Naujas smarkus mušis 
siaurinėje Chimjoje

Didelė Chinijos armija siekiasi apsupti 
liūčių izoliuotų 30,000 japonų armijų. 
Smarkus mušis tęsiasi ir prie Shanghai.

. f

Trumpai apie Chini- 
jos karą

4 * ,

TIENTSIN, rugp. 24.—Rink
tinę Chinijos armija užėjo iš 
abiejų šonų Japonijos armijai 
j pietvakarius nud> Peiping įr 
siekiasi apsup£i> 30,000 japonų 
armiją, kuri yra izoliuota di
delių liūčių. J . \

Dabar ten 150 mylių fronte 
vystosi didelis mušis, kuriam 
sutraukta yra apie 250,000 ka
reivių armija. Chinijos moder
nizuota armija atakuoja japo
nus .keturiomis kryptimis ir 
siekiasi japąnus visai išvaryti 
iš šiaurinės Chinijos.

Japonijos kareiviai yra sku
biai ištraukiami iš ilgo fronto 
į vakarus nuo Peiping ir kon
centruojami trumpesniame 
fronte už Yungting upės.

Japonijos lėktuvai smarkiai 
bombarduoja Chinijos kareivių 
koncentracijas ir pozicijas. Bet 
dėlei nuo liūčių praskydusių 
kelių negali naudoti jokių mo
derniškų ginklų, o transporta- 
cijai yra priversti naudoti asi
lus įr mulus.

Chiniečiai altietfuosė sp^rnuo- 
/ <zsę užėjo v, japonams $ ųžpąka- • 

lio ir atkirto pristatymą kareL 
vių ir amunicijos. O ir šiaįp 
sunku butų japbnams ką pri
statyti, nes ir dabar keliai yrą 
pilni nuklimpusių purvyne ir 
paliktų trokų.
Stumia japonus atgal ir prie 

Tientsin.
Tientsin sektore dideliame 

pusračio fronte Chinijos karei
viai irgi stumia atgal japonus. 
Pranešimais iš fronto, japonai 
gurėjo pasitraukti iš gana di
delio ploto, palikdami nuklim- 
pusius tankus ir visą laukų 
įrengimą.

Be to japonus nuolatos pul
dinėja veikiantys Peiping apie- 
linkės kalnuose chiniečių parti
zanai. Japonai kovai su parti
zanais turi‘laikyti didelę ka
riuomenę, kurios negali pasių
sti karui su1 reguliariais karei
viais. c K
i Japonams, dėlei praskydusių 
kelių negalint naudoti moder
niškų ginklų, daug padeda tik 
lėktuvai, nuolatos bombarduor 
darni chiniečių pozicijas.

Ir japonai puola chipiečiųs.
Japonų pranešimais, Japoni

jos armija iš Jehol prasiveržė 
per Didžiąją Chiiįjos Sieną ir 
puolė iš užpakalio laikančius 
svarbųjį Nankow tarpkąlwį chį- 
niečius. Japonai skelbia jau iš
blaškę chiniečių priešakinius 
pulkus. *

Chiniečiai dar tebelaiko tarp- 
kaįn|, bet japonai tikisi, kad 
dr paskutinės \ chiniečių jėgos

naktį 
Hong- 

nušovę

• Chini jos lėktuvai 
smarkiai bombardavo 
kew, prie Shanghai ir 
30 japonų lėktuvų.

• šiaurinėje Chinijoje siau
čia smarkus mušis, kur chi
niečiai stengiasi apsupti 30,000 
japonų armiją.

• “Saužudžių” kareiviai va
dovavo japonų kareivių išsodi
nimui prie Woosung, į šiaurę 
nuo Shanghai.

• Japonų lakūnai vėl bom
bardavo Nankihg, bet juos nu
vijo chiniečių lakūnai, numuš- 
dami du japonų lėktuvus.

• Japonai per Didžiąją Chi
nijos sieną puolė chiniečius iš, 
užpakalio prie Nankow tarp
kalnio ir chiniečius pirmame 
susirėmime sumušę. >

• Japonijos utilitaristai grū
moja nepaliauti karą iki nepa
sitrauks iš savo vietos Chini- 
jos . diktatęriįįs /gęjfc ^Ghiąng 

.‘Ėąl-siiefc'- V' , Į. ■'' •'. -
• Japonija šaukia nepapras

tą seimo susirinkimą parėmi
mui Japonijos neoficialio ir ne
paskelbto karo Chinijoje.

• Chicagos chiniečiai. sukėlė 
jau $95,000, Chinijos karui su 
Japonija. •

Japonijos karo laivai 
užgesino savo šviesas, 
nepastebėtų chiniečiai

Paskui chiniečiai 
bombardavo japonų

local
i no. ••

LOCAL

UAWA KONVENCIJA — šią savaitę Milwaukee, Ayisconsine prasidėjo antra 
metinė United Automobile AVorkers unijos konvencija. Dalyvauja' 1,500 delega
tų, kurie atstovauja apie 320,000 nąrių. Kai prezidentas Homer Martin atvyko 
korivenčijon, tai delegatai užsikėlė jį ant savo pečių, ir entuziastiškai margavo 
aplink konvencinę salę,' reikšdami pritarinią savo vadui. Acme Photo

Japonija siekiasi pa
sigriebti visą Chini- 

jos pajūrį
LONDONAS, rugp. 24. 

Anglijos gauta privatinių 
nių, kad japonai bandys išso
dinti savo kareivius prie Tsing- 
tao, taipgi prie Canton, pieti
nėje Chinijoje, tikslu ilgainiui 
pasigrobti visą Chinijos pajū
rį ir pačįą,CJtinjją atkirsti nuo 
■juros.'.. i;-.

■ -' ' ■ '>' ’ ’ ' ■

Anglijos premiera's Baldwin 
ii1 užsienio reikalų ministeris 
Eden skubiai sugryžo iš ato
stogų į Londoną. Bet nemano
ma, kad Anglija ką veiktų da
bar. Ji lauks iki karas dar il
giau užsitęs irY kada abi pusės 
Susilpnės, tada Anglija įsikiš 
tikslu dar daugiau 4 pasigrobti 
iš Chinijos.

Anglija nemano, kad Japo
nija galėtų ilgai kariauti, nes 
ji neturi nė vienos valstybės 
paramos, o savi ištekliai grei
tai išsibaigs, ypač kad jos fi
nansai ir pirmiau buvo pašli
ję. Japonijos susmukimas An
glijai gi bus labai nautiingas, 
nes Anglija neteks svarbaus 
konkurentb prekyboje, kuris 
buvo pradėjęs paveržti visą 
Anglijos prekybą Azijoje. O'k 
Japonijai užkariauti Chiniją gi 
nesą jokias galimybės.

. ......... ... . .. ...................... . ' ; / 

Reikalauja tautą są
jungos įsikišimo

ži-

.. ................................................. i,........ ...

12 užmuštą Vokieti
jos parako dirbtuvėj

' " --- ----------------------------------------- •

BERLYNAS, rugp. 24. — 12 
ugniagesių liko užmušti, vieno 
pasigendamą, o 67 darbininkai 
yra sužeisti! eksplozijoj, parako 
dirbtuvėj Unterlues, 150 my
lių į vakartis' nuo Berlyno.

Ugniagesiąi žuvo antroj eks
plozijoj, kuri išliko gesinant 
kilusį po Air mos y .eksplozi j osx 
gaisrą. ■ v../

Ragina vienytis au
tomobilių'yni jos 

'■frakcijas ž
MILWAUKEE, ..Wis., . rugp. 

>24x?4l- šiandie automobilių dar
bininkų unijos konvęnčijoje 
kalbėjo Orą Gassaway, John L. 
Lewis atstovas. Jis ragino de
legatus užmiršti politines ir 
frakcines nesantajkas, bet iš
vien dirbti dar didesniam su-, 
stiprinimui unijos ir suorgani
zavimui visų automobilių dar
bininkų, k

Jungt. Valstijos 
kviečia Chiniją ir Ja

poniją taikintis

apielinkei fede- 
ralio oro biuras šiai dienai pra
našauja:

Giedra; biskį šilčiau.
Vakar 2 vai. po piet tempe

ratūra Chicagoje buvo 77°.
, Saulė teka 6:07, leidžiasi 
7:37.

pasitrauks iš to tarpkalnio ir 
tada atsidarys japonams kelias 
pulti Chahar provinciją ir Mon
golijos lygumas.

Chinijos lėktuvai smarkiai 
bombardavo japonus.

SHANGHAI, rugp. 24. — 
Chinijos lėktuvai, apsiginklavę 
4 pėdų ilgumo ir sveriančio
mis 1,000 svarų oro torpedo
mis, nepaprastai smarkiai bom
bardavo japonų pozicijas Shan- 
ghai apielinkėse.

Ataka prasidėjo 10:30 vai. 
vakare, 
skubiai 
kad jų 
lakūnai, 
smarkiai
laidomą Hongkew priemiestį, 
tąipjąu japonų pozicijas prie 
VVoočung. “

Chiniečiai skelbia, kad jie 
pažeidė kelis Japonijos karo 
laivus ir nušovę. 30 Japonijos 
lėktuvų. i > , .
i * i \ M ,

. Smarki eksplozija ištiko prie 
fiunt prieplaukos,kur . stovėjo 
vyriausias Japonijos karo lai
vas Idzumo. . • c-
Dideli japonų nuostoliai išsodi

nant kareivius. •;
Japonai išsodino tūkstančius 

kareivių prie Wppsung. Fra* 
skinti jiems kelią japonai naur 
dojo “šaužudžius”, t. y. tokius 
kareivius, kurie '' yra pasiryžę 
mirti, bile savo tikslo atsiek
ti.

Chipięčiai pasitiko išsodina
mus kareivius nepaprastai smar
kia ugnimi ir patys japonai 
prisipažysta, kad ją nuostoliai 
išsodinant kareivius buvo labai 
dideli,

Betgi japonai sakosi išsodi-

Darbo Federacija 
priešinasi kūrimui 

darbo partijos
ATLANTIC CITY, N. J., 

rugp. 24. z— Amerikos Darbo 
Federacija “paskelbę karą” ki£- 
rimui trečios politinės partijos 
iš darbininkų organizacijų.

> Federacijos prezidentas Wm. 
Green, kalbėdamaš vardu vi- 
sos Federacijos pildomosios ta
rybos pareiškę, kąd taryba jau 
tyrinėja kąltinirųą, kad Labpr’s

•i

PARYŽIUS, rugp. 24. — Is
panijos valdžia atvirai apkal
tino Italiją v?ž stibmarinų siau
timą Viduržemio juroje ir pa
reikalavo tautų /sąjungos įsi
kišimo sustabdymui submarinų Non-Partisan League, kuri pe 
karo, kuris gręsia viso pašau- reitais rinkimais 
Jio taikai, nes Submarinos pra
dėjo veikti visoje Viduržemio 
juroje nuo Ispanijos iki Tur
kijos ir puldinėja ne tik Ispa
nijos', bef ir kitų šalių laivus.

į , rėmė prezi
dentą "Roosevęltą, buvo domi
nuojama CIO, Todėl Federaci
ja skelbia tai Ly^ąi kovą ir 

■įspės savo nąrįus, Itad rėmimas 
tos.'L^gos. yrą tolygus rėmimui 
savo priešo. į

Lenkijoje šaudo 
valstiečius

. II, M III......................... ... nu ..........     m...... ....

Lenkijos policija sušaudė dar 14 valstiečių 
ir areštavo valstiečių partijos vadus

Nuo rugp. 16 d., kada val-VARŠAVA, rugp. 24. — Dar
14 valstiečių liko užmušta po- stiečiai pradėjo streiką pro- 
litinėse demonstracijose ir su
sirėmimuose su policija. 10 val
stiečių užmušta Kasinka, ties 
Bochnia, 3 — Rembow ir vie
nas — Du’bienkoj.

Policija areštavo 50 valstie
čių partijos vadų, nors partija 
atsišaukė į valstiečius, kvies
dama juos susilaikyti nuo smur
to.

TRUMPOS ŽINIOS

testui prieš trėmimą jų vado 
Vinco Witos, jau 47 valstiečiai 
liko nužudyti policijos.

Policija ypač dūksta Galici
joj, kur čarta kaime ji išva
rė 3,000 valstiečių, neva sura
dusi pas juos daug ginklų ir 
amunicijos. Jau1 10,000 valstie
čių toje apielinkėje yra išva
ryta iš kaimų. Jie gyvena da
bar miškuose ir laukuose.

K LIETUVOS

nę gana didelę kariuomenę ir 
dabar pradėsią masinį puolimą. 
Chiniečiai gi sudegino Pop-. 
tung, skersai nuo Woosung. Su
degė ir dideli sandeliai. Chi
niečiai tyčiomis juos sudegino, 
kad Uk jie nepatektų į japonų 
rankas.

Japonai sakosi išsodinę 50,- 
000 kareivių, bet chiniečiai sa
ko, kad buvo išsodinta tik 15,- 
000 kareiviu, bet ir tų dauge
lis žuvo nuo chiniečių granatų 
(ir kulkų. .1 ■ * . . ■

Prezideųtąs prižada 
nemažinti WPA 

darbų
WASHĮNGTQN, rugp. 24.— 

Preziden/as Rooseyęltas per 
savo sekretorių prižadėjo gru
pei Workers ĄlĮįąnce ofi Ayn. 
maršuptojų, neįnažintR t WPA 
darbininkų skaičiaus. Nuo da
bar WPA darbininkai bus at- 

‘leidinėjami dėl nusikaltimo.

nemažinti t WPA
, r ‘ t 11 . ’ '

WASHINGiTON, ^ugp. 24.— 
Valstybės sekretorius Hull iš
leido viešą pareiškimą, kvie
čiantį Japoniją ir Chiniją tai
kintis, nes to reikalauja ir vi
so pasaulio viešoji opinija. '

“Nė nebandydami spręsti 
apie /paties,, ginčo esmę, mes 
atsišaukiapie j abi puses susi - 
laikyti nuo karo”, pareiškė 
Hull. v' . < 4

Ką toliau darys- Jungt. Val
stijos; tebėra neaišku’, bet; ne
manoma, ,kad jos bandys pri
taikinti neutraliteto aktą bent 
iki: Chiniją ir Japonija nebus 
nutraukusios diplomatinius ry- 
^ius. , ,

CASTELLON DE LA PLA
NĄ, Ispanijoj, rugp. 24.—Vi
duržemio juroje svetimų val
stybių submarinos buvo užpuo
lusios du Ispanijos prekių lai
vus} bet abu įstengė pabėgti 
nuo submarinų torpedų.

Paskirstyti veisliniai 
reproduktoriai

Angliakasiai pini
gais remia indus

trines unijas.
WASHINGTON, rugp. 24.— 

Angliakasių 
parodo, kad 
dar ‘$500,000 jos
John L. Lewis vadovaudama 
CIO., kuris veda kampaniją,už 
suorgApizavimą neorganizuotų 
darbininkų į industrines uni
jas.

Angliakasių unija yra pasko
linusi CIO. jau daugiau milio- 
no dol. - /

unijos atskaita 
unija paskolino 

i prezidento

6 lakūnai užmušti 
laivyno lėktuvui 
nukritus jūron

LISBON, Portugalijoj, ru’gp. 
24. — Pan-American Clipper 
III išskrido iš čia į Marseilles, 
Francijoj, tirdamas pietinį ke
lią Amerikos ir Europos susi
siekimui oru. " L * * , 
-'r-- - ."-A-r-y i

r rtigp.iT 24.* Impe
ratorius Hirohito*- šaukia nepa
prastą Japonijos parlamento 
posėdį' rtfgs. 3 d. “apsvąrstyti 
dabartinę padėtį”, kuri susida
rė Japonijai pradėjus neoficia- 
lį ir nepaskelbtą karą Chini
joje. i

BERLYNAS, rugp. 24. — 
Nacių partijos nariams, kurie 
taipjau priklauso ir prie Ro- 
tary kliubo, įsakyta iš to kliu- 
bo pasitraukti iki gruodžio 31 
d., nes tas kliubas, Vokietijo
je, girdi, vis labiau patenkąs 
laisvųjų masonų įtakon.

‘ BERLYNAS, !rugp. 24. — 
Antras Lufthansa hydroplanas 
Travemuende išskrido į Portu
galiją bapdomąjai kelionei per 
Azores salas į Jungt. Valsti
jas. • ,

SAN; DIEGO, Gal., rugp. 24.
— Nelaimė ištiko laivyno ar-1 
madą didžiųjų hydroplanų, vie
nam. lėktuvų nukritus į negi
lią San Diego įlanką, šeši la
kūnai liko užmušti vietoj, o 
du tik lengvai susižeidė. Lėk
tuvas vęik visai sudužo.

Lėktuvas darė banduomuo- 
sius nąktimus skraidymus, be
siruošdamas skridimui į Pana
mą, bet leisdamasis j ųron už
kliudė mūviu paliktą žvejų lai
vą. J-

NEW YORK, rugp. 24. - 
Mrs. Florence P. Temple, bu
vusi žmona Walter S. Gifford, 
prezidento American Telephone 
and Telegraph Co., užsimušėand Telegraph Co., užsimušė 
iššokdama per 11 augšto lan
gą 57* gat. hotelio. Ji sirgusi 
nervų pakrikimu’.

FAIRBANKS, Alaskoj, rugp. 
24. — Miglos, kurios gali už
sitęsti dar vieną dieną, vis dar 
neleidžia lėktuvams pradėti ieš
koti prieš 11 dienų prapuolu
sius tolimoje šiaurėje šešis Ru
sijos lakūnus.

BUENOS AIRES, rugp. 24. 
— Pan-American lėktuvas San
ta Elena atsimušė į kalną No- 
goli dįstrikte. žuvo du lakūnai 
ir patarnautoja!. Pasažięrių gi 
nebuvo.

SANTA ANA, Čal., rugp. 24 
— Du jaunuoliai užsimušė nu
kritus žemėn jų lėktuvui.

BREMERTON, Wash., rugp. 
24. — Laivyno hydroplanas 
nuo karo laivo Nevada nukri
to jūron, žuvo vienas lakūnas. 
Pasigendama ir mechaniko.

SUĖMĖ DU LYTINIUS PIK
TADARIUS CHICAGOJE

. Policija suėmė Antaną Za- 
chpcke, nuo 8254 Buffalo avė. 
ir Apthony Szutenbach, 8242 
Mackinaw avenue, už išgėdini-

KAUNAS. — šiais metais 
žemės Ūkio Rūmai, stengda- 
miesi pagerinti vietos gyvulių 
veislę, nupirko didesnį veisli
nės medžiagos kiekį užsienyje. 
Rytprūsiuose nupirkta 3 trake- ‘ 
nų veislės eržilai ir 32' avinai, 
o Švedijoje 12 ardėnų veislės 
eržilų ir 10 juodmargių bulių. 
JJabar visi šie reproduktoriai 
i išskirstyti į atskirus ukius po 
f ižą* Lleiavą. T

NAUJIENOS Iš OKUPUOTOS 
SUVALKIJOS 

»

meg-

jau- 
svie- 
Bet

VILNIUS. — “Vilniaus Ry
tojus” rašo, kad iš . visų lietu
viškųjų organizacijų Suvalkijo
je dabar yra išlikę tik kelio
lika jaunųjų ūkininkų kuope
lių, kurios yra tiesioginėje len
kų ūkiškų organizacijų žinioje. 
Jas kontroliuoja ir tvarko Su
valkų storastijos ūkio skyriaus 
instruktoriai.

Lietuvių jaunųjų ūkininkų 
kuopelių nariai, šalia ūkiškų 
darbų, laisvu* laiku labai 
sta sportą.

Birželio 20 d. lietuvių 
nųjų ūkininkų žaidimas 
diniu buvo Vaičiuliškėje,
apie 19 vai. atėję iš Grumod- 
ziškės kopininkai jų žaidimus 
sulaikė. Klausta buvo, ar yra 
žaidėjų -tarpe Alf. Kalesinskas, 
J. Kadziauskas ir A. Matule
vičius. Patikrinę žaidėjų doku
mentus, paėmė iš T. Pauliuko- 
nytės Vilniuje išleistą vienkar
tinį leidinį “laimimo Aidai” ir 
suėmė šiuos asmenis: Algi ir 
Alf. Kalesinskus, A.. Melkų, J. 
Maksimavičių, J. Krakauską, 

Čėpla jr A. šuminską. Visus 
nuvedė už 6 kilometrų į Gru- 
modziškę, kur per naktį palai
kę iš Algv- Kalesinsko atėmė 
žiebiamąją mašinėlę, surašė 
jam protokolą ir birželio mėn. 
21 dieną 10 vai. paleido. Sura
šius protokolus, J. čėpla ir A. 
Šuminskas buvo huvesti į Pim- 
ęką, kur palaikyti ir paleisti, 
kiti
Krakauskas, J. Maksimavičius 
ir Ą. Melkus iš Grumodziškės 
nuvesti rį Sipliškių policijos po- 
sterunką,. iš kur taip pat pa
leisti,

Pas visus buvo-klausinėta, 
kas kvietė žaisti, kas žaidimą 
vedė, kas buvo žaista ir t. t.

Mat, Čia dabar yra palinijo
mą 15 metų amžiaus mergai- juosta, kur įvesta yra žymuu 
tės. žmonių judėjimo apribojimas.

Alf. Kalesinskas,

rtigp.iT
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Rašo nOMlNIKAS KURAITIS
= šI X i

(Tęsinys/ .

Lietuvis
- tiesiai į
paklausė mane

bet susidūrimų , vis d&to gali 
pasitaikyti.

akis“Lietuvis?” 
žiūrėdamas, 

graliai atrodąs džentelmonas, 
ktiris dėVeju Uniformą.

“Taip, esti lietuvis”, atsakiau 
aš, “bet koks čia reikalas, it 
kodėl su tokiu nusistebėjimu 
klausiate ?“

“Dalykas tokš, kad aš kelei
vių sąraše pastebėjau lietirviš- 
kąppavardę ir buvau labai nu
stebintas. Vis negalėjau tikėti, 
kad šiuo laiVti keliautu lietu* 
vis. Todėl ir nutariau visą rei
kalą ištirti. Su lietuviu čia su
sidurti—tai tikrai nepaprastas 
dalykas. Aš jau šeši metai su 
šiuo laivu plaukioju ir tik pir
mą kartą susiduriu su lietuviu 
pasažieriu”.

Prakalbinęs 
rodė apie 40 
Valgomajame
eina vyresniojo 
pareigas. Jis Kanados pilietis 
iš Montreal. bet gimęs ir augęs 
Lietuvoje (Mariampolės apskri
tyje). Skundėsi, kad sergąs 
“hay fever”,. Tačiau kai plau
kiąs į Šiaurius Kuo Quebec’o, 
tai ir liga praeinanti. Pasirodo, 
kad tos rųšies ligonims—šiau
rė yra geriausia

Susipažinome. 
Stanley Stock 
Pasakė mums

mane vyras at
metu amžiaus, 
kambaryje jis 

prižiūrėtojo

Vieta.
Jo vardas—
(Stočkauskas). 

komplimentų,
kad mes Amerikoje tiek daug 
metų išgyvenome, o nesutrum
pinome savo pavardės. Iš mu
sų pavardės ir jis galėjęs susi
vokti, kad mes esame lietuviai. 

Mari buvo labai smagu, kad 
lietuviai vis dėlto stengiasi šio 
to pasiekti. Pavyzdžiui kad ir 
p. Stock jau yrą, taip sakant, 
“bosas”, nes <o priežiūrojet”22 
žmonės dirba. Pats jis beveik 
nieko nedirba, o tik prižiūri ki
tus darbininkus, kad jie tinka
mai pasažieriams patarnautų.

Pratimai
Aš jau laivu keliauju septin

tą kartą, bet tik dabar teko 
pratimuose dalyvauti. Antrą 
dieną popiet Vyriausias šeimi
ninkas (steward), užsimovęs 
specialų apsaugos priėtaišą, pa
reiškė pasažieriams, kad ir jie 
turį tuos prietaistls iš savo ka
binų pasiimti. Vėliau girdi, 
prasidėsiąs
kaip nelaimei 
gelbėtis.

Kai kurios 
išsigando, kai 
saugos prietaisus. Mat, manė,
jog kas ners pasidarė su laivu, 
žinoma, jos nusiramino, kai 
buvo paaiškinta, kad tai yra tik 
pratimas.- Paskui vienas laivo 
įgulos narys parodė kaip reikia 
tais prietaisais naudotis ir kas 
daryti jei kartais tektų laivą 
apleisti. Būtent, tokiu atVęju 
kiekvienas turėtų bėgti prie 
gelbėjimosi laivelio, kurio nu
meris y ta pažymėtas apsaugos 
prietaise.

Tie pratimai daromi todėl, 
kad kartais vis dėlto gali ir ne
laimių pasitaikyti. Mat, šiu
riuose pluduriuoja aisbergai 
(ledų kalnai), su kuriais laivai 
gali susidurti. Nors dabartiniais 
laikais labai žiūrima ir kiek
vienas laivas turi tikslių infor
macijų apie aisbergų judėjimą, 

(Bus daugiau)

drill” (pratimai),
ištikus reikia

Nebijo mirti

Etinės Kultūros
Dr-jos veiklos

'■ y ■, , ' -------- --------------- i - ‘ .

■ '' ■ I • ( ■

Aukų vajus užsibaigs 
pikniku rūgs. 5 d.

ROŠELAND. — Liet.

su

ndmaS SAVO Vąidy-

koma, atidarymas žiemos sėzo
liv* , ' ’ ’ t*** ■l’-“ r

Kai liko pratimas paskelb
tas, tai višl ' pasažieriai—Sėni 
if jaunio—pradėjo Vilkti iš sa
vo kabinų saugumo' prietaisus. 
Nesijudino tik vienas džentel
menas, kurs galėjo turėti; apie 
75 tnėtils amžiailš. Jis sau sė
di ramiai ir nė krutėti nema
no. Neiškenčiau ir paklausiau 
jį ar jis gerai moka plaukti. 
Senukas nusišypsojo ir atsa
ke: “Jei laivas eis į dugną, tai 
drauge su juo eisiu ir aš. Iš 
gyvenimo aš pasiėmiau viską, 
kas btivo galima pasiimti, todėl 
nematau reikalo jau labai sau
gotis nuo paskendimo”.

Kaip matote, labai jau filoso
fiškas senis.

Lais
vamanių Etinės Kultūros Drau
gijos pirmoji kuopa laike savo 
susirinkimą Darbininkų svetai
nėje rįgpiučiu 10 d., kuriaine 
paaiškėjo^ kad kuopa smarkiai 
veikia* Jau pasiQs4;a Į Lietuvą 
$100.00 kovos UŽ civilį metri
kaciją reikalams, ir dabar ’ve-z 
da aukų rinkimo vajų Lietuvo
je laisvą kapinių steigimo rei
kalams,- tr y. kovai su juodąją 
Romos agentūra. Gi to vajaus 
užbaigtuvėms rengiama rugsė-

pa- 
St.

Plaukiame į jurą
Išplaukės iš G&spe, laivas 

suko tiesiai į rytus, nes 
Lawrenee upė jau buvo pasibai
gusi. Prasidėjo plati St. Lo
rence įlanka. Abiejų krantų 
čia jau nebegalima matyti,— 
matosi tik vienas.- Būtent,- de
šinysis krantas o po kairei— 
atvira jura. Kur tik pažiūrų 
vis vanduo ir vanduo.

Krantas, kuris iš laivo ma
tosi, visai nekaip atrodo. Tie-! 
sa, kalnų čia nedaug, bet be
veik nėra ir dirbamos žemės. 
Retai kur - galima pastebėti 
žmonių gyvenimą vietą,—dau
giausia dykumos ir dykumos.

* (Bus daugiau)

Gegužinė jvyks t>rimbtauskb 
farmbj, kur susirinks Visų IttiS- 
vamanių ktlopų nariai ir sve
čiai. Pikniko pelnas skirinmriš 
virš prisakytiems reikalams^

Po td būš rėiiglairiiJš baltas 
ir teatras

Lapkričio 14 rėriglrimris ki
tas parėngimas, būtent, bailus 
su vaidyba. Vaidinti pakviesta

j.;- ; r t,,ur ( m.. .irf.fcž.i.iM '..ir: •■nu ?■*■■

PATRUKĘ?
RaiŠt^š vis6ms patfukiURj rūšims. 
JBODY BRACES, E L A S T I C 
STOCKINGS gatavai padaryti, ar
ba padirbsimi tamprias pančiakas 
jūsų mierai. Mes esam specialistai 
planavime ir padirbime dirbtinų 
dalių ir visų kitų mokslinių kūnui 
prietaisų. Jei turit bet kurią ydų, 
krejpkitės i mus—Specialistus mo
ksliniuose priėtaisuose per tris 
gentkartes;

KAINOS PRIEINAMOS • 
Vyras ir moteris prižiūrėtojai.

CHICAGO ORTHOPEDIC CO.
183 W. Lake St.

Arti prie Wells Street;
r.. L.I.. -----------1....--........................

1*1

ŠAUKIT CALUMET 6969
UNIVERSAL PLUMBING &UEAUNGw

SUPPLY. COMPANY, Not Ine. « *T r :;
I VAKARUS. NUO < 
STATE STREET10 West 18th Street

Ir fndsų patyrią inžinierius 
atvažiuos į jūsų namus ir 
suteiks DYKAI' apskaičiavi
mą dėl nitmų apšildyiųo rei
kmenų (plant), garu arba 
karštu vandeniu šildomą. « 
NEREIKIA PINIGŲ IMO- į

• KIŠTI —36 MĖNESIAI IŠ
MOKĖJIMUI—ŽEMA 
PALŪKANŲ KAINA.

I Atdara vakarais iki 7 vai. | ■ 
| Nerišliomis iki 1 v. dieną j •■»»■». ..M . , I »■ II .............. . I.......  ~ •

............................. ■■> i> i! ii ii'i irt ■■■ui .. .............................  į>iiihįiMiiiiiililHfi>iUiii*iliin'

moterys kiek it 
pamatė tuos ap-'

JBj
i n

QUALITY 
IMILLWORK

1 Pilnas Šlakas
Millworko. Wall Boards, Asbėstos 

Gontų, Roofing
VISKAS STATYBAI IR PATAISOM

Joks orderis nėra petttiažas. Patarnavimas yra musų 
užduotis. Musų statybos materiolo kiemas nusitęsia 

nuo 64tll St. iki 65th St, -

0. M. Zeis Lumber Co.
\Villiam Ory, Mgr. > . . v- 

6401 South Bell Avenue 
Telephone, Bepublič 7900

GERB. Naujienų skaityto
jo* ir skaitytojai prašomi 
pirkinių reikalais eiti f tas 
krautuves, kurio* skelbiasi 
Naujieooaa.

“RŪTOS” Saldainiai 
IŠ LIETUVOS

Parduodame pavieniai pikni k a m s, 
baliams, ir išvažiavimams už numa

žintas kainas 
ONA ALELIUNAS

3251 South Union Avenue.
Tel. VICTORY 5635.

>

«*

i

Oras

6921 SOUTH

N. KANTER, Pres.

PASKUTINĖS DVI DJENOS 

“U.S.S.R. 19Ž7” 
Pafnatykit kokia Sovietų Rusija 

yra šiandien.

Van Buren arti Wabasfi 
25c iki 2 P. M;

Vie'nftrtėllš to gražaus flaveiltslO 
bafodyfttas Čikagoje.

CRANE
COAL COMPANY 
5332 So. Loitg Avė.

Tėl. Republic 8402
OCAHONTAS Mine Run $7.40 
Screened)....................  tonas
MŲLKĖSNĖS $7.15
Tonas

Hemlock 5040 ■J. «■ >1 ll u

Victor Bagdonas 
2 Ofisai

Parkradstom forničius, pianus ir 
visokius rakandus bei Storus 

arti ar toli.
3406 SOUTH
HALSTED ST. WESTERN AVĖ.

Yards 3408
|»M.» IMI....... ......

teiksiąs, TRčiriu apie

Tad, ląttksime Brirribrriusko 
fafmfojė fligely d & d.

Senas Antanas.
—.........r

y> di'atigljo# •jsųtVMky- 
mo komisiją.^ Ji skubą ir ren
giasi visetotinam kuęti/ų ritstovų 
suvažiavimui, kurs ir priims 
draugijos įstatus. .j,.

KaiD fctmpą darbim* 
jrisb todčl< KVlėČta kitari Vb 
8us‘ geros Valibsy laisvų psižitlt 
tų lietuvius pTŪldėtl: bris' bu
komis, kris d&riitb; • Geistina, 
krid visi dėtumėtės pita tiesio-* 
giriioi drirbd, ji. y. įštbtumėtė j 
kuopą įtariais,; tvetitp 
mėtė ndtijas kttopąs, kttr pasi-

: K
, i. „i.. .UKMLirr/T. i-^.r,.rl.g..w.r.l-l-l«>Ji.>i~

r YIiMtoriinMlIiftiil  ̂ .... . ................... ir.liin tup tei ilĮrii'iiijiįjįi;

Oro biuras pranašauja, kad 
šią savaitę bus- šilčiau, negu 
pereitos savaitės j pabaigoj e. 

mėgėjų naudai mies
tas atidarė naujų maudynių pa- 

. viliotių MohtrosO*Wilsori ežerb 
pakrantėje, kuriamo gali tilpti 
apie 4,000 Žmonių.

| j -.r -lUVnT ■* <.......................Į.

Kėlhkite sivč apidink* 
biznierius

m p i;■» '> ■■ ■. ■ t. —i——— 1

jL/ei < t

ar dėl tikro Straight
Whiskey Gerirtio . . «

Reikalaukit!“ 
arm f e ««

“OLD McGRAW”
Užsifuttdyk Sau Šiaudlciu.
Pasišauk Burnelę iš

VISOSE
KALMYNINESEX^ 

’ TAVERNOSE
^MUTUAL LIQUOR COMPANY^
4707 SOUTH HALSTED st. Ali Phones YARDS 0800

VIENINTELIS DIŠTRIBUTORIUS
-.......................................................... ■ ■ j ■ .

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 
jrds- mm |Mrti' ■ ■■ ■ .John F. Eudeikis

SENIAUS/jA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGAAM^VLANCE
■ ’ DIENA IR NAKTĮ

Visi Telefonai YARDS 1741-1742 
4605-07 So. Hermitage Avė. 
44471 South Tairfield Avenue

■ Tel . I.AFAVETTE 0727 .T >-1 ■ 4 koplyčios visose
- J- Chicagos dalyse

1 11 . ........................................... ■■■■■u..... įi'iiii.i Jli

1 iiitiaiifiti

Klausykite ifttlšų Lietuvių* tadio programų Pirmadienio vakarais. 
10:00 vai. Vakaro iš W- H. F* C. stoties (1420 K.)— Pranešėjas 

p.. šaltiMiękas. '
.........i..n,i.■. '■

Laidotuvių Direktoriai
NARIAI 

Chicagos, 
Cicero 

Lietuvių 
Laidotuvių
Direktorių
Asociacijos

3319 Lituanica Avenue

Trečiadienis, rugp. 25,1027 *11 . ..............rtBl«.U*>............■'■"■■>—> —

Phone CANAL 6123

DUOKIT SAVO VAIKŲ AKIS 
PATIKRINTI 

prieš pradedant mokykla eiti 
AKINIAI ANT KREDITO 
Dr. R. J. Berkovitz 

3505 SO. HALSTĖD STREET 
1937 WEST 35th STREET 

Du moderniški ofisais

Ambulancė 
Patarnavi
mas Dienų 
ir Naktį

TURIME 
KOPLYČIAS 

Visose miesto 
DALYSE.

Yards 1139
Phone Yards 1138

J. MULEVIČIUS
4348 So. Califprnia Avenue Phone Lafayette 3572

u 1 : 1 ■' '■ ■ ' - • • LA-.--..-L...-I....................    - ' ... ... -...........................................  - —r

A. MASALSKIS
3307 Lituanica Avenue z Phone Boulevard 4139
..... .........................  ,-m; .i....... ’ ii'. Ji.'....... ........................................  . , . . ...................................

Kaldras padarome 
iš jūsų plunksnų ar- 

• ha vilnų pagal 
užsakymą

- DYKAI 
perkant iš musų impor

tuotus impilus.
$3.69

> IR AUKŠČIAU.

KALDROS 
2129-2531 South 

Pulaski Road 
Chicago, III. Tel. Cravvfcrd 4088 
TAI DOVANA KIEKVIENAI 

JAUNAJAI
Atdara kasdien iki 9 v. P. P. 

Trečiadieniais iki 5.

A. PETKUS
1410 Sptith 49th Court Cicero Phone Cicero 2109

P. J. RIDIKAS
3354 So. Halsted Street Boulevard

• V A

1646 Wėst

4089

Phonė Boul. 5203I. J. ZOLP 
Streęt Phone Boulevard 5566

--------■- .jttr.i.; i .... ............. __ •

S. M. SKUDAS
Street Phone Monroe 3377

CHA WICZ IR SŪNUS
2314 West 23rd Mace Phone Canal 2515
SKYRIUS: 42-44 Kast 108th Street Tel. Pullman K70

• ' . . ■ ' • ' ' ' k s ' 4 > 1 * '
IĮ..H.U..1....II.I. ■■■■■ IIU.. I ■! ..I...... I    rt|.l«lll|.IWiyi.lrtl>l.IR.III ! Vll.llIUIIIWlll>H  Į   .. ......................... IM.I m -'i iii, II,   Į „IK   ui.il.. ė I ■!. .1. |l^■■||■l I  

i* JUOZAPAS EUDĖIKIS IR TĖVAS
4704 So; Westėrn Ave< Phone Virginia 0883

«
77*0JAS IR CHIRURGAS
•West 22nd Street

/ Valandos: nuo 1-HB ir 7—8 
gerėdomis ir nedėl. pagal sutari! 
Kėafi ‘6631 So. California Aventie

Telefonas Republio 7868 "
< h.» .f>lr

Ofiso TeL Boulevard 9918

DK. iDEKlAbil
756 West 35th St

Cor. of 35th and halsted StSi
OfišO valandos ritiO 14 iiiio 6180-8:30 

Nėdėliomis pagal sutartį
Ritoj 4910 SO. MlCUlGAM 1 

Tel. Kenwood 5107
i įti ■iiiiniliHyi        nu  i

Ofiso TeL Vfrginū 0036 
ftėridišrtce Td. BEVERLY 8244 

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 ARCHER AVENUE 
Ofiso valandos:

nuo 2—4 Ir nuo 6—8 vai. vakare 
z Rezidencija: "

SOUTH CLAREMONT AVĖ.
Valandos—9—10 A. M.
Nedelioj pagal sutarti.

LVD.

8939

DR. L E. MAKARAS
10758 Š. Michigan Avė. 

ROSELAND—CHICAGO, 1LL. 
Tel. PULLMAN 1193-8277

Garsinkitės “N-nose”

ADVOKATAI

A. Montvid, M. D
West Town State Bank Bldg< 

2400 WEST MAD1S0N STREET.
Vai. 1 iki 3 po pietų, 6 iki 8 Vrik.

Tel. Seeley 1380
Namų telefonas Brunswiclk 0597

ADVOKATAS * "V 
ofisas—127 N. Dearborn 
1431-1434—Tel. Central 4411^2 
ofisas—3323 So. Halsted Št.

st.Miesto
Kamb.
Namų
Valandos vakarais nuo 6 iki 8:30

Telefonas Boulevard 1310
Ketvirtadieniais ir Sekmadieniais— 

pagal sutarti.

JOSEPH J. GRISK
LIETUVIS ADVOKATAS
Telephone: Boulevard 2800 

1631 SOUTH ASHLAND . AVENUE 
„V Res. 6515 Sę.' Rockwell St. '

Telephone: Republic 9723

KL. JURGELIONIS
ADVOKATAS

3407 Lowe Avė. Tel. Yards 2510

ADVOKATAS
7 So. Dearborn St.

ROOm 1230
Ofiso Tel. CENTRAL 1824

Namų Tel.—Hyde Park 3895

AKIU SPECIALISTAI

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS

Mano 20 metų praktikavimas, 
jūsų garantavimas. 

Optometričally . Akių Specialistas 
Palengvina akių įtempimą, ktifis 

esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotp- 
mo, skaudamą akių karšti, atitaišd 
trumparegystę ir toliregystę, Priren
gia teisingai akinius. Visuose atsi
tikimuose egzaminavimas daromas 
su elektra, parodančia mažiausias 
klaidas. Speciale atyda atkreipiama 
į mokyklos vaikus. Kreivos akys ati
taisomos. Valandos nuo 10 iki 8 vai. 
Nedelioj pagal sutartį.
Daugely atsitikimų akys atitaisomos 
be akinių. Kainos pigiau kaip pirma 
4712 South Ashland A v. 

Phone Boulevard 7589

LIETUVIS
G. SERNER

AKIŲ GYDYTOJAS
Tel. Yards 1829
Pritaiko Akinius 

Kreivas Akis 
Ištaiso.

Akinių Dirbtuvėir Akinių Dirbtuvė 
756 West 35th St. 

kampas Halsted St.
Valandos: nuo 10 iki 4, nuo 6 iki 

NedėliOmis pagal sutarti.

ŪffiVlAl
8

GYDYTOJAI IR DENTISTAI 
Amerikos Lietuvių Daktarų

Phone Hemlock 2061
DR. JOSEPH KELLA

DENTISTAS
6558 So. Western Avė.i

Valandos nuo 9 iki. 8 vakato
Seredoj pagal sutarti.

Dr. A. J. Shimkus 
GYDYTOJAS IK CHIRURGAS 

VaL nuo 2 iki 4 v. p. p. ir nuo 7 
iki 9 v. vak. Trečiadieniais ir

Sekjnadieniais susitarus 
OFISAS IR REZIDENCIJA 

4300 So. Fairfield Avė. 
? ' Tel. Lafayette 8016

DR. STRIKOL’IS 
Gydytojas ir Chirurgas 
Ofisas 4645 SO. ASHLAND AVĖ.

Ofiso vai.: Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 
vak?- Nedelioj pagal susitarimą

Ofiso TeL: Boulevard 7820 
Namų TeL: Prospect 1930

Phone Boulevard 7042 J
DR. C. Z. VEZEL’IS

DENTISTAS
4645 So. Ashland Avė.

. arti 47th Street 
Valandos nuO 9 iki 8 vakaro 

Seredoj pagal sutarti.

r A, Kjįti Daktarai 

Doctor Manikas
PHYSICIAN^SURGEON 

4070 Archer Avėnūe -
Tel. Viginia 1116 

Valandos: 1—Š; 7—8 kasdien, iš
skyrus seredą. Sekmad. susitarus. 

Birž., Liepos ir Rugp. nebus valan
dų popiet, bet bus nuo 10 iki 12 r.

Tel. Boulevard 5914 Dieną if Naktj
Ofiso valandos: nuo 2 iki 4, nuo 7 
iki 8:30 v. Nedėl. nuo 10 iki 12 a.m.

DR. S. NAIKELIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Ofisas ir Rezidenciją 
3335 So. Halsted St.

CHICAGOj ILL. •
M eurtin .įi^i    wii<*.Ąii..»iĮi lįiiiiiiįrrtiMirtii  

KITATAUČIAI
DR. HERZMAN

Iš RUSUOS
Gerai lietuviams žinomas per 31 

metus kaipo patyręs gydytojas chi
rurgas ir akušeris.

Gydo * staigias ir chroniškas ligas 
vyrų, moterų ir vaikų pagal naujau
sius metodus X-Ray ir kitokius ele- 
tro$ prietaisus.

Ofisas ir Laboratorija:
1034 W. 18tff St., netoli Morgan St. 

Valandos nuo 10—12 pietų ir 
Tiuo 6 iki 7:30 vai. vakaro

Tel. Canal 3110
Rezidencijos telefonai: 

Superior 9454 , ar Centjral 7464— --- --- - ... - ....  f
Dr. Charles Segal

OFISAS / J f
4729 So. Ashland Avė.

• 2-ros lubos 
CHICAGO, ILL.

OFISO VALANDOS:
NUo 10 iki 12 vai. ryto, nuo 2 iki 4 
vai. po piet if ntlO 7 iki 8:80 vai. 
vakaro. Nedaliomis nuo 10 iki 12 
valandai dieną.

Phone MIDWAY 2880
ė -z 

_m.« n.* i'   4—ay.^M 

Telefonas Yards 0994

Dr. Maurice Kahn
4631 SOUTH ASHLAND AVĖ.

Ofiso valandos:
Nuo 10 iki 12 diėną, 2 iki 3 po pietų 
7 iki 8 yal. Nedėl. nuo 10 iki 12

Bet. Telephone PLAZA 2400
- ■ r.■ ■— ■■■ i -....... .................. .. ..n . , . « i ■ i

Garsinkitės ISaujienase
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DARBO ŽINIOS
VIRŠININKŲ-DARBININKŲ ALGOS
Jungtinių Valstijų darbo departamentas surinko įdomių 

faktų apie algas, kurias jmasi pramonių viršininkai ir kurias 
jie moka paprastiems darbininkams.

žemiau paduodame sąrašą stambesnių bendrovių (kuriose 
dirba nemažas nuošimtis lietuvių), su viršininkų pavardėm s, 
jų mėginėtais algomis ir vidutine eilinio darbininko alga.

Vid. 
Jų m et. alga. 

Viršininkai alga darb.

A. L. Schomp $42,750 $30.32 
L. E. Woodhull 36,675 
Walter B. Lashar 60,350 
W. T. Morris 
tlarry Gould 

.M, A. Morrisey 
F. M. Kerr 
F. T. Post 
H. L. Aller .
C. M. AVoolley
R. J. Hamilton 
H. M. Reed
F. H. BrownelU 103,080 
n. A. Guess
S. Guggenheim 50,000 
Eari D. Babst 
Joseph F. Abbott 60,200 
R. S. Stubbs 
Walt.S. Gifford 
C. P. Copper

,^JB. Gherardi 
. L’C. M. Bracelen 

/•Arthur W. Page 56,700 
55,000 
45,833 
36,667 

'33,000 
41,250 
27,500 

George W. Hill 246,173 
Paul M. Hahn 125,742 .

’ Ch. F. Neiley 125,692 
H. W. Prentiss Jr. 79,50Q 
H. M. Clark 
J. W. Van Dyke 100,000 
W. M. Jrish 
W. D. Anderson 
Leland Lyon 
Vinęent Bendix 75,273

* PV.’ W. Kliesrath34,456 
W. L. McGrath 31,518 
John A. Sweetzer 70,750

Bendrovė
American Bank Note

American

American 
Corp.

American

American

Chain and Cable

News, New

Power and

Radiator

York

Light

60,330 
50,000 
40,000 
27,600 
$6,000 
40,220 
80,000 
75,000 

' 60,m

27.96

28.87

32.45

30.40

126,189

Kaufmann Dept. Stores 20.45

20.45
119,000

50,000
22.93Lambert. Co

22.93ohn & Pink

15;86P. Lorillard

the Maytag Co 26.86

30,000
30,000

105,168
30,114

42,333
90,220
45,220

McWilliams Dredging Co 
I. Mangin & Co.;

Los Angeles Gas & Elęctric 
Ludlum Steel Co.

NAUJIENOS, Chicago, III.
Jewel Tea Cp.

Johns-Mąnville Corp.

L S. Krešge Co

American
Refining

Smelting and
78,080

25.51

American Sugar Refining 
Company

American Telephone 
and Telegraph

[■F. B. Jewett 
kJE. F. Carter

k ' y«E. S. Wilson 
||T. G. Miller* 
jHC. A. Heiss

‘ F- Behan 
American Tobacco Co. <

Armstrong Cork

Atlantic Refining Co.

Atlas Powder Co 
Bendix Aviation

' f

77,200

35,440 
210,650 
85,900 
68,750
68,750

42,400

75,0.00
' 40,000

39,812

29.86

15.86

30.95

28.96
28.2Ę

Bigelow Sanford Carpet 
Mills

Borg-Warner Corp. H.

Bridgeport Brass Co

150,850
125,925 
102,300 

46,240

31.43

27.31

Brooklyn Union Gas Co. 
Byrop Jackson Pump Co

Caterpillar Tractor Co.

E. Blood
S. Davis

G. W. Borg 
Ralph E. Day
H. W. Steinkraus 27,506 
Clifford E. Page 
E. S. Dulin 
Frank- Champion 
C. L. !Best 
B. C. Heacock 
O. L. Štarr

50,000 
44,000 
29,339 
50,000 
50,000 
40,000

32.45
29.73

26.46

32.45

Century Ribbon Mills, Ine. Herman Levy 55,180i 16.42
Irving Levy 39,730

Certain-teed Products tlorp. W. Baumhogger 40,000 23.76
Checker Cab Manufacturing t Morris Markin 44,799 32.22

Co. / y
Chesapeake & Ohio System W. J. Harahan 60,000 —

G. D. Brooke 42,000
% II. Fitzpatrick 40,000

F. M. Whitaker. 36,000
R. S. Marshall 31,600

Chicago, Burlington & Ralph Budd 50,000-
Quincy Edward Flynn $31,175

Chicago Mail Order Co. E. M. Schnedig 50,961 28.37
Ej L. Schnedig 30,245

* C. A. Bethge 27,245
Clark Controller Co. , H. J. Fisher 56,197 26.86
Clevelarid Electric & Illum- Eben G.Crawford 49,333 32.45

inatĮng Corp.
Columbia Gas & Electric

Commonwealth & Southern

Consolidated Cigar Corp.

Consolidated Edison of 
New York

Consolidated Oil Corp.

Philip G. Gossler 90,000' 
•Edward Reynolds 57,500 
Walt. C. Beckjord 60,000 
Wend. L. Willkie 75,000 
Jacob Hekma 
E. A. Yates

/ J. Lichtenstein 
Louis Cahn 
Floyd L. Carlisle 
Oscar H. Fojg.
H. F. Sinclair 200,660 31.31
H. R. Gallagher 111,090

-VV. Fitzpatrick 103,120
74,119 21.88 
74,077 • : 
35,890 .
50,475 —- 
30,469

45,700
43,676
67,500
39,875 
86,599 
52/280

Continental Can Co.

Crown Cork & Seal Co.

Curtis Publishing Co.

Cutler-Hammer, Ine.

32.45
*

32.45

C. C. Conway
O. C. Huffman
S. J. Steele r
C. E. MacManus
William Vinson
David G. Bloęm 30,115 

* 80,460
60,480 
61,180 
28,000 
26,000 
26,000□PKG. S.

h B;

G. H. Lorimer 
W. D. Fuller 
P. S. Collins

Bacon 
Vogt 
Crane

37.33

31.16

4

A < & ■

Chicagos Draugijų, 
Kliubų Valdybos 

1937 metama

PO SEPTYNIŲ METŲ — Septynis metus laiko atgal, 
New Yorkietis La Verne Moore papilde vagystę. Policijos 
ieškomas, jis pakeitė savo pavardę į Jolin Montague ir 
nuvyko Hoilywoodah. Ten nebetęse savo kriminales kar
jeros, bet paliko pirmos rųšies golfininku. Budri New 
Yorko policija jį ten susekė ir suėmė. Paveikslas parodo 
suimtąjį lipant Chicagos stotyje iš traukinio, kuriuo jis 
gabenamas New Yorko valštijonteismiti. Aplink detek
tyvai. • ' ' * f Ačmė Photo

Melville Shoe Corp.

Mid-Contihęnt Peitroleum

Mipneapolis, Moline Power 
ImplemCnt Co.

Motor Products Corp',

M. II. Karker 
F. M. Kasch 
Lewis H. Brown 136,910 

! W. R. Seigle
Epders Voorhees 97,990 
Edgar Kaufmann 74,100 
O. M. Kaufmapn 79,314 
Jrwin D. Wolf 40,159 
C. B. Van Busen 119,000
C. V. Tuttle
R .R. Williams 119,000 
S. S. Kresge 
John L. Johnston 85,833 
Robert L. Lund 
Edward Plaut 
W. H. Gesell
Benjamin L. Beit 50,000
D. H. Bali 
C. H. Hummel

i Addison B. Day 41,285 32.45 
, H. G. Batcheller 48,365 31.59

E. B. Cleborne 32,254
F. W. Lounsberry 26,880
G. A*. McWilliams 25,000 ------
E. J. Mangin 
G. A. Mangin 
R. D. Garpehter
F. L. Maytag 
Walter Bones
E. H. Maytag 
Ward Melville 
W. J. Cobb 
Jacob France

: p. C, Denton
F. B. Koontz .
W, MacFarlahe 30,120 26.46

Deleware & Hudson Co. 
Detroit Edison Co 
Diesel-Wemmer Gilbert 
;z Corp.
Eastman Kodak Co.

Lenore F. Loree 90,000
Alėx Dow 88,468
S. T. Gilbert 67,560

32.45 Motor Whėel Corp 
Mūeller, Brass Cq.

56,866 ■
50,686

25,155 
35,000 
30,999 
25,000 
52,319 
34,374
70,000 
40,500 
32,400

18.23

31.31

29,421 32.22
26,683
28,9Ž5 32.22

21-MG WĄRD0 AMERIKOS LIE
TUVIŲ PILIEČIŲ KLIUBO VAL
DYBA 1937 METAMS: Geo M. 

Chernauckas— presjdent, 1900 So. 
Union Avenueį Joseph Kuzmieki 
—vice-president, 1938 Canalport 
Avenue; Geo Jakubauskas—secre- 
tary, 1904 Canalpprt Avenue; M. 
Bankevičius—treasurer.

BOARD OF D1RECTORS:
Geo M. Chernauckas, Joseph Kuz- 
micki, .Kazimir Mikutcki, Valeli- 
jan Laucius. Joseph Gudjonis. An
ton Kontrym, M. BankėVičius, 
Martin česnavičjųs, Paul Stash- 
kon, Frank W. Chernauckas. Geo 
Jakubauskas; Counselor: Frank 
W. Chernauckas.

DRAUGYSTĖS PALA ĮMINTOS 
LIETUVOS Valdybos antrašai 1937 

metams: John Jackas — pirm., 
6504 So. Rockwell St.; Adam Su- 
baitis—pirm, pagelb., 1947 Strlng 
St; Gasper Pakelti s—nut. rašt., 
4550 So. Westem Avė.; Frank 
Micklin, Jr—finansų rašt, 4917 
So Komensky Avė.; Frank Meda- 
linski—kasierius, 3159 Emerald 
Avė.; Frank Margeviče—kontrol. 
rašt., 4348 So, Washtenaw Avė.; 
Frank Sherpetis—kasos globojas, 
Maršalka—Anton šatkus; Trus- 
tistai— Adam Subaitis, Anton 
Tamkeviče ir Peter Augustinas; 
Knygų revizoriai—Anton Tamke
viče, Anton Gurskis ir Ben. Ja
kaitis.

TEISYBĖS MYLĖTOJU DRAUGY
STĖS VALDYBA 1987 METAMS:.

Juozas Balchunas— pirmininkas, 
3200 So. Lowe Avė.; J. Raceviče 
—vice-pirm., 8326 So. Union Ave- 
nue; Adolph Kaulakis—nut. rašt., 
8842 So. Union Avė., Tel. Yards 
5773; F. Kasparas—fin. rašt., 8534 
So. Lowe Avė.; J. Rachunas—iž
dininkas, 8137 So. Halsted St.; 
Z. Grigonis—kontrolės rašt., P. 
JOozapavičia—kasos glob.; L. Ju
cius — maršalką, S. Narkis — 
korespondentas. D,r. J. P. Poška, 
Draugystės Daktaras. 3183 South 
Halsted St., * rez. ’ Tel. Hemlock 
2374—Ofiso Victory 3687. Drau
gystės susirinkimai įvyksta kas 
antras sekmadienis kiekvieno mė
nesio Chicagos Lietuviu Auditori
joj, 3133 So. Halsted St., 12 vai. 
dieną.

H.! ,F. Harper
Oscar B. Mueller 28,6Q7 27.31 

37,660 
197,070 
114,842 
79,228 
44,441 

. 30,000

20.45G. C*. Murphy Co.
William Stuber . 58,281 
Frank Lovejoy 108,473 
T. J. Dargrave ' 58,433 
J. II. Gili 40,565 
T. Albert Pctter 57,651 
C. E. Denriey '53,750 
»L E. Woodruff 25,500

Electric Light & Power 
Elgin National Watch Co. 
Erie Railroad

Fairbanks, Morse & Co. J R. H. Morsę 15^,162
C. H. Morse 45,160 

**«*Wlf < C. Brooks /■ W,783 
anny Farmer Candj“ ShoĮis rank p’ęo.nŲpr,, Jp.CĮOO

’id^ity & DepOSi-P-Co* * CharM R. Mlfr

32.45
22.78

22.08

17.30
38.25

r

Nash-Kelvinator Co,

National Biscuit Co

National Oil Products Co

Maryland
Flintkote

Florsheim Slioe Co

Gannett Co., Ine.

Gar Wood Industries 
General Cigar Co.

General Motors Corp.

d ■; I, J. Harvey Jr.148,347
Ė.»M. Simpson 25,000 < -
M. S. Florsheim 43,312 18.23 
I. S. Elorsheim-'. ‘ 43.'3I2 
H. M. Florshęta- 30,319 
Samuel Goodman 43,312 
Frank E. Gannett 70,113 
Frank F. Tripp 37,384 

Ine Garfield A. Wood 50,000 
F. Hirschhorn 59,880 

* 'William Best X 29,940 
>B. G. Meyėr 29,940
Milton H. Esberg 29,940
R. C. Bondy Jr. 29,940

' A. P. Sloan Jr, 255,505 
254,325 
170,337 
170,337 
170,337

Nktjpnal - Light & Power 
Nąiticinaį Tea Čo.
NėW York Steąm Corp. <
North American Rayon

Cbrp.

23.36

37.33 r

29.73
15.85

32.22

Gillette Safety Razor Co

Globė Democrat Publishing 
Co.

Gotham Šilk Hoisiery Mills
Grand Union Co.

Oąhkosh Overall Co 
Otis Elevators Co.

Pacific Lighting Corp.
Pan American Petroleum

Park & Tilford, Inę. 
Peoples Drug Stores, Ine. 
Philadelphia Electric Co. 
Pure Oil Co.

Radio Corp. of America'

48,500
48,000 .
48,000
31,962 30.95
28,942
28,902
54,600 < 32.45

30.40

40,090
25,151
29,917
27,205

21.90

LIETUVIŲ TEATR. DRAUGYSTĖS 
RŪTOS No. 1 1937 M. VĄLDYBA:

Pirmininkas—F., Aušrą; Pagelbi- 
ninkas—Antanas Mitrauskas; Pro
tokolų raštininkas — S. Wernis, 
6804 Perry Avė.; P-nia Stewart, 
5948; Finansų raštininkė; Anna 
Alleliunienė; Pagalbininkė—Jose- 
įppine Juškienė; Kasos globėjas 
—Ted. • Seleškis; Pagelbinin.kas— 
H(Jtvkrd"Bluma8; Kasierius—Jus
tui Yuškėnas; Ligonių apiekunai 
-»-Josephinę Yuškienė ir Joe Raz
minas; Maršalka—F. Žukauskas.

W. S. Knudsen 
! r

' Donald. Brown
John L. Pratt
John T. Smith
ĮAlbert Bradley 166,967

, Charles Wilson 166,967
Ormpnd Hunt 166,967
James Mooney '141,948 
lAlfred J. Fisher 141,947 \
E. F. Eisher 141.947 : 1

jW., ;A< Fishe}, į. 141,947 . /
Richard Grant 142,716

IJVIarvin E, Ųoyle 90,992' '
J. Schųmąnn 93,163
S. Stamplemann 75,000 24.18
E. H.« Cooper 
H; T. Claisše •
E. Lansing Ray

Daniel Reeves, Ine.
Reynolds Metals Co.

J. S. Mack1
C. SŲaw 

(Edgar M. Mack 
E. H. McCarty 
C. H. Bliss
R. E. Tomlihson 96,450 
?. Beers 
C. S. Stilwell 
E. Y. Crossmore 
Charles Gulick 
John H. Bartoji 
Ralph Wechsler 
P. B. Sawyer •
G. Ėišmušsen " 36",000 
David C. Johnson 37,990
S. R. Fuller Jr, 
Bh D. Dunlop

z A. L. Erlanger 
E. W. Wyman
J. Van Alystyne -64,367 
Arthur McComb 26,959 
Robert W. Miller 36,900 
Louis Blaustein ‘ 65,000 
Jacob Blaustein 55,000 
Robert E. Wilson 45,000 
Gordoiv Stewart 
M. G. Gibbs 
W. H. taylor 
Henry M. Dawes 
R. W. Mcllvaine 
C. B. Watson 
David Sarnoff 
James Harbord 
Peter Reevęs
R. S. Reynolds
G. A. Robertshaw 42,288 
J. A. Robertshaw 30,342
S. Clay Williatas 
James A. Gray
T. H. Kirk

18.95
26.36

32.45
31.31

27,500
- 50,000
61,182
55,250
45,000
41,199
75,920 21.67
56,020
31,380
90,686

28.37
20.45
32.45
31.31

20.45
27.31

R. J. Reynolds Tobacco Co.

V‘< ‘ ■:

St. Louis-Southwestern
| Co. \
Shell Union Oil Corp.

' ; N ' •? . ■ • '

60,000
50,000
35,000

15.86

Ry

53,643
44,703 s / : ' •

27,082 37.33
s . 1

35,000 16.42
36,220 20.45

i&ėlly Oil Co;
Southern California Edison

GkLFTELD PARK LIETUVIŲ VY
RŲ IR MOTERŲ PAŠALPTNIO 
KLIUBO VALDYBA 1937 METAMS 

Pirmininkas—George Medalinskas, 
Pirm, pagelb. — Juozapas Garad; 
Finansų raštininkas — Chąs. Ka- 
tala; Nutarimų rašt.—M. Medalin- 
skas; Ko n t. rašt.—V. Manikas;
Kasos Globėjai—M. Davidonis, J. 
M.. Bruchas; Kasierius—M. Kaziu- 
nas; Ligonių lankytojas—P. Zą- 
lenk; Korespondentas -‘-J. Bene- 
kaitis; Maršalka — A. Kaziunas; 
Daktaras-kvotėjas —Dr. Al. Mar- 
geris. Susirinkimai laikomi kas 
antrą nedėldienį Lawler Hali, 3929 
W. Madison Street.

BRIDGEPORTO LIETUVIŲ NAMŲ 
SAVININKŲ SĄJUNGOS 1937 ME
TŲ VALDYBA: A. Šimkus—pirmi

ninkas, 3120 Lituanica Avė.; J. 
Begin—pirm, pagelbininkas, 8400 
So. Lowe Avė.; S. Kunevičia — 
nutar. raštininkas, 8220 S. Union 
Avė'.; D. Gulbinas—fin. rašt., 8144 
So. Wallace St.; J. Mateyunas — 
kontrolės raštininkas , 3409 So. 
Union Avė.; P. Balsis—kasierius, 
5653 So. Throop St.; L. Leudans- 
kas—maršalka, 3130 So. Halsted 
St. Laiko susirinkimus kas mėne- 

- si pirma trečiadieni, 7:80 vai. va
karo, Chicagos Lietuvių Auditori
joj, 3133 So. Halsted St.

S. Summerfield/
J. Spencer Weed

Great Northern Railway 'į W. P. Kenney 
^WWIT. J. Gaviii > 38,250

C. E. Wickmah 68,020 
• O. S. Caesar 

■ G'į W. ,Traer
W. H. Coverdale 

.Claire L. Bar nes 
Charles Getler 
lalph F. Peo

E. F. Hershey 25,000 
. . Edward H. Clark 45,000

luy II. Bjorge 28,201

76,800 
4&000

Greyhoupd Corp.

Gulf States, Steel Co.
Houdaille-Hershey Corp
•. ■> ' " J ■ y

Herąhey Corp.

Tomestake Mining Co.

58,735 
49,700 
27,310 
6o;doq 
43,566 
29,651 

W. F. R, Murrie 91,550

30.87

31.59
31.16

17,30

Southern Pacific

Dan. Upthegrove 
J. C. van Eck 
R. vali der Woude 48,936 
Alexander Fraser 60,000 
W. G: Skelly 48,000 
Harry J. Bauer 47,779 
Roy V. Reppy 25,200 

^IW. C. Mullendore 25,200 
Fred • B. Lewis 25,000 
Halę Holden
Paul Shoup f 50,000 
A. D. MacDpnalį 50,000 
Fairfax Harrison '50,000 
E. E. Norris 'r H. ■ 1 « J ' .y - ... ' '

30,000
71,500

6o;ooo

Southern Railway
Xy y. y

A; E. Staley Manufacturing 
' OP* '
Standard Gas & Elęętrię

System

r"

.30,000

t
■ji'-

31.31

31.31
32.45

D. L. K. VYTAUTO DRAUGIJOS 
VALDYBA 1937 METAMS: Tho- 

mas Janulis— pirm., $430 South 
Morgan St.; A. Maziliauskas —• 
pirm, pagelb., 6135 So. Rockw«»| 
St.; P. Kiltis—nut. rašt., 8347 S. 
Lituanica Avė.; F. Bakutis—iždi
ninkas, 2603 West 69th St.; M. Z. 
Kadziauskas—turto rašt.;» A. Bu- 
žinskas—kontrolės rašt.; J. Sar
čius—apiek. iždo; J. Ivanauskas— 
maršalką; A. Mąziliauskas—ligo
niu prižiūrėtojas. Susirinkimus 
laiko kiekvieną menes; / kas tre
čią antradien; 7:80 vai. vakaro, 
Chicagos Lietuvių AuditoHjoje.

Hoovėr Bali'& Bearing Co. C. W. Lighthall 30,527
Hudcon Motor Car Co."

International HaTvester

M y

2448
32.22

■ yy i. r

A;. E: Staley Sr.
F. R. Phillips
Thos. Fitzgerald
John J. O’Brien
Robert J. Graft
Bęrnard Lynch

t-}M. A. Morrison
F. Raber

W. S. Farish . 112;500
W. C. Teagle

V Ė. J. Sadler
W. E. Weišs
A. H. Diebold

67,041 
50,609 
25,149 
39,344 
34,425 
38,617 
25,175 
25,140

23.67
32.45

A. E. Bari t 
P>. G. Baits
R. D. Chapin 29,760
S. C. MacĄllištėr 83,105. 26.46 
Morris Holahan ‘ 55,827

f

Standard Qil Co. 
(New Jersey)

S terl i n g Pro d u c t s,
■

Ine

o
n

122,500 
95,000 
92,381 
92,431

(Tąsa ant 6-to pusi.) .
?"1 ’ * * ' -'i ‘ ■■' 1

31.81

22.93

FAUNŲ LIETUVIŲ AMERIKOJE 
TAUTIŠKO KLIUBO VALDYBA 
(937 METAMS: J. fcųta —pirmi

ninkas, 8267 So. Halsted st.: P. 
' Pužauskas—pirm, pagelb., 3427 S.

Halsted St.; S. JCuneviČia — nut. 
raštininkas. 3220 So. Union Ave<; 
F. Kasparas — fin. raštininkas, 
3584 So. Lowe Av<M W. Dulėvf- 
Čia — kon trolės raštininkas. 812 
West 88rd St; J. Balčiūnas—ka- 
sferius. 3200 So. Lowe Avė.; J. 
Malinauskas — Apekunas kasns, 
6551 So. Cąliforpia Avė.; F. Ku
nevičia — Apekunas kasos, 8201 
Green St.: Kj Valaitis—Apekunas 
T5rnnių, 3306 So. Union Avė.: 
Laiko susirinkimits kas mėnesi 
nirma penktadienį. 7:80 vai. vak. 
8183 So. Halsted St.
Chicagos Lietuvių Auditorijoj,

Garsinkites “N-nose”
‘f
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A ■ -•Al. I..

tofatet Sectod Ctass Matter 
March 7th 1014 at the Post Office 
of Chicago/ 111. under tke act Oi 
March 3rd 1870/

Naujienos eina kasdien, išskiriant 
sekmadieniui Leidžia Naujienų Beri- 
dr<ri£ 1730 S. Hflsfėd St.» ChičagO, 
m. Telefonas tanai 8500.

tTŽta&ynio iratn&f
ChicagoJe ~ paštu:
• Metanti

v Pusę! metų —___________  4.00
•Trims mėnesiams ___   Ž.OO
Dviem mėriėši^ns _______  f.oO
Vittiarii mčnesfui . ............«... W

Chicago) M išMitaM*
Viena kopija 8č
Savaitei 18c
Mėnesiui ___________  75c

Suvienytose Valstijose, riė Chičagoj, 
paštu:

Metant# $5.00
Ptfšei ihW 2-75
Trims tnSnosialms .... 1.50
Dviem mėnesiamsį ------   1.6p
Vienam m&tesiul ___ -...............75

• Lietuvoj# ir kitur UŽsieniūoSė’ 
(Atpiginta)

Metam# $8.00
Pusėi mėtų 4.00

, Trims mėnesiams . .........   2.50
1 Piūigūšr reikia šiųsti pašto Mėūey
‘Orderiu kata šū Užsakymu^

Lenkijos valstiečiai kovoja
14 ūkininkų buvo užmušta politinius e demonstraci

jose ir susirėmimuose su policija, fctirie j^yko šios’ sū- 
yaitės pradžioje įvairiose vietose LėMkijoje.

Tas demonstracijas Lenkijos valstiečiai kėlia, pro
testuodami prieš Ukipinkų partijos vado, Vincento Wi- 
fos^iOy ištrėmimų į užsieniui

Valdžia sūūreštavo 50 partijos Vadų. Viename Ga
licijos kaime buvo išvyta iš gyVėiia’mųjų namų 3,000 
žmonių, kai Valdžia užtiko ūkifiiiifcų trobOšė ginklus ir 
^mtifiiči^ to \

Ši kov'A prasidėjo rtigpiūČio mėti. 16 d., Lenkijos 
ūkininkams paskelbus streiką. Wuo to laiko iki dabar 
jau žūva- 47 ūkininkai.

Tai panašūs judėjimas, kaip tas, kuris prieš metus 
pu viršum laiko ėjo Lietuvoje^ Tik teikia pastebėti, kad 
Lenkijos valstiečių judėjimas turi griežtesnį politikoš 
pobūdį.- Lietuvos ūkininkai pradžioje reikalavo tiktai, 
kad butų brangiau mokama už jiį p'toduktūš — tik kai 
valdžia pasiuntė prieš ūkininkus policiją ir kariuomenę 
ir buvo pralietas ūkininku kraujas, tai jie išstatė poli
tinius reikalavimūš.

Tuo tarpu Lenkijoje ūkininkai paskelbė streiką, kel
dami protestą prieš partijos Vado ištrėmimą. Lenkijos 
valstiečiai reikalauja, kad valdžia nevaržytų jiems tei
sės' politiškai organizuotis ir veikti. Iš to aišku, kad jų 
susipratimas yra gilesnis, negu Lietuvos ūkininkų. •

*MM mM

Apžvalga
*

STASYS KALĖJIME

Vilniuje yra suimtas ir sėdi 
kalėjime lietuvių Laikinojo' Ko
miteto pirmininkas, p. Ė. Sta-

Jo'žmona prašė/ kad jisai bū
tų paleistas iš kalėjimo kau
ciją, bei iki Šiol jos pastangos 
buvo nesėkmingos. Lenkų laik
raštis “Slowo’y Vilniuje įdėjo 
R AT (lenką telegramą agentū
ros) pranešimą, kad '‘p. L. Sta- 
šys sėdės kalėjime ligi teismo”.

melu Paremti s/šTEmA
Vienas komunistų “pisAteliš” 

nori, kad ‘^Naujienos” atšauk
tų “melą”' apie Vokietijos ko
munistų šulą Muenzenberg’ą, 
kūrį komiūterbAS pašalino iš 
savo eilių, kai jisai atsisakė va
žiuoti f Maskvą atlikti “išpa- 
ŽiMf”. ,

Bet, višų-pirma, dar nėra 
įrodyta, kad tai^ kas buvo apie 
Mūenzenbetg’ą pranešta, yfa 
melas. Jeigu komunistai ką 
pora sako, tai nereiškia, kad 
taip ar yra. Spfendžiaūt pagal 
Maskvos vyriausiojo tribunolo 
ir kitų sovietų įtaigų pareiš
kimas, beteik Viši botšėtiktf va
dai būVo žulikai, apgavikai, 
rfiekšai, vagys ir fašistų agen
tai. t .

Visa komtmizmo •sistejna yfA 
paremta melu, ir todėl kuomąt 
koks nors komunistiškas plepė- 
riš špėkA apie “melą”, tai 
skamba, kaip kvailas “džiokas”.

KAS KALTAS, KAI)' VAL
STIEČIAI RUSIJOJE BUVO 

ŠAUDOMI*

Kai diktatorius Stalinas su
manė Visoje milžiniškoje So
vietų Sąjungoje prievarta “su-

kofektyvizuoti” valstiečių ukius, 
tai kilo baisi kova tarp val
džios ir ūkininkų. Ūkininkai, 
matydami^ kad jų žeinę, namus 
ir invęntorių atima komisarai, 
bandė bent slaptai pasilaikyti 
kiek nors savo turto. Lažnai 
ne kokiais nors ^‘egoistiškais” 
sumetimais, , o tik dėl to? kad 
“sukolėkiyvizuotą” valstietį 
■kankino badas, jisai pasiimda
vo i A ^kolchozo” lauko arba 
aruodo kiek nors grudų duo
nai. x •

Bet už šituos “nusidėjimus” 
ūkininkai buvo' baisiai žiauriai 

į baudžiami^ dažnai net sušaudo
mi.

Kol tas kruvinas teroras So
vietų Šąjupgoje ėjo, tai Mask
va ir jos pakalikai kitose šaly-' 

įSč, stengdavo sušaudymus už
ginčyti/ Jeigu kuriame nors 
laikraštyje pasirodydavo žinia 
-apie valstiečių galabinimus bol
ševikų karalystėj e^ tai komu
nistai susiriesdami rėkdavo, 
kad tai Snelas” ir “šmeižtas 
prieš darbininkų valdžią”.

TaČiŪu dabar pati sovietų 
valdžia viėŠai i pripažino, kad 
ūkininkai Rusijoje tiktai buto 
baudžiami mirtim dž menkiau
sius dalykūs. šitą prisipažini
mą atliko sovietų ober-inkvizi- 
tdf m s. Andrei Višinskį.

; Vyriausias sovietų prokuro
ras sakoy kad Ūkininkai būda
vo sušaudomi Už grūdų varpos 
paėmimą iš “kolchozo” kluono 
arba ūž kėlių svarų daržovių 
pasisavinimą.

,Bet kas buvo kaltas,- kad 
šitaip žiauriai bUVO' elgiamasi 
su ūkininkais? Gal manote, kad 
buvo kaltai sovietų valdžia*?

; Anaiptol.■' Ne sovietų valdžia 
buvo kaltū,' bet — fašistai ir 
jų agentai, kurie buvo įsiskver
bę j aukštas sovietų Ištaigas 1

Vienafs tų fašistų agentų, Anot 
Višinskio, buvęs garsus bolše^ 
vikų jurištūs, 'Įeisiu InštitūtO 
direktorius, prof. Pašukani^. 
štai ką apie jį Višinskis pasaL 
koja:

“Trockistai (jų tarpe it 
Pašukams) baudę žmones 
mirčįa už grudų varpos piaė- 
mimą. Jie baudė valstietę 
moterį su didele šeima, kad 
ji pasiėmė penkis svarus dar
žovių. Turint trockisių įtakoj 
žmonių tei^inguirto departa
mente, jię panaudojo tą įs
tatymą plačiu mastu ir tiks
lai jį aštrino ne prieš buožeš, 
būt < prieš eilinius biednūs 
žmonės už menkutės vagys
tės?
Bet tie trockistai, kartu sto 

prof. Pašukanib, pasirodo, bū- 
vo- Vokietijos nAcių ir kitokių 
fašistų įrankiai. Girdi,< -7-
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“Tai buvo trockistų šauda
mi, o trockistai veikė fašistų 
komanduojami.’7
Vadinasi, tikrumoje Hitleris 

kontroliavo teisingumo depar
tamentą Sovietų Sąjungoje. Ru
sijos ūkininkai maūė, kad jubs 
žudo kruvinoji bolševikų gah- 
ja, kuYiosi priešakyje stovi Sta
linas. Bet iš tiesų tie ūkininkų 
budeliai buvo užslefiių fašizipo 
agentai.

Taip sako sovietų prokuro
ras Višinskis, ir Chįęagos “Vil
nis” pripažįsifa, kad tai šventa 
tiesa.

Jeigu taip, tai reikia pasaky
ti, kad Soviefų Rusijoje jAu 
seniai yra praktikuojamas fa
šizmas, ir tai pačioje žiauriau? 
šioje jo formoje.

“Vilnis”, kuri nuolatos, rėkda
vo, kad “Naujienos”' deda “me
lus”, prąnešdamos apie ūkinin
kų sušaudymus Sovietų Sąjun
goje, pasirodo, pati melavo1/

• ■ ‘ i ' ‘
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SPORTININKŲ ATSILANKY
MAS NEPASIEKĖ TIKSLO

•' ' ■ < ' ''

Vięnas fąšistuojąS lietūVis 
advokatas New Yorke reiškia 
didelį nusivylimą Lietuvos 
sportininkų atsilankymo rezul
tatais. Jisai rašo “Vienybėje”, 
kad visa jų kelionė buvo neti
kusiai suorganizuota, taip kac 
sportidinkai negalėjo nei patys 
kaip reikiAfit pa’šffūdyti, bei sū- 
sipažinti sii Afhėrikdš lietuvių 
jaunimu. ' ?

“Jei neklystu”, sako tasai 
asmuo,- “svarbiausias atsilaū- 
kymo tikslas buvo užmegšti 
artimesnių pažinčių ir santy
kių tarp Lietuvos ir mūšų 
jaunuomenės. Jei taip, tai to 
tikslo nepavyko atsiekti. Pa
sikalbėjimuose, Lietuvos spor
tininkai teigė, kad# be šiems 
paskirtų panelių/ jie veik ne
sutiko musų jaunuomenės. 
Juos gausiai vaišino, šokdino, 
musų seniai kalbas drožė ir 
juos kamantinėjo kartais pai
kais paklausimais, bet mūšų 
sportininkus jie mate tikt Ai 

, rungtynių vietose. NiekAs ne
sistengė juos savitarpiai sū? 
pažindjnti, suvesta lygiomis 
teisėmis, suteikti patiems 
sportininkams progų su Lie
tuvos svečiais pasikalbėti, 
juos pavėžinti, pavedžioti. 
Svečiai sakėsi, kad tik* musų 
apylinkėje kai kas jų' kiek 
arčiau susipažino su musiš-* 
kiais sportininkais, o kitur-^— 
tik'su mergužėlėmis teko su
sitikti, ndrint ar nenorint. 
Sakoma, kad chicagiečių ko
mitetas kai kam net laiškais

Savieji savųjų nepažino
M.r ,-• •iMįirt'.V

Mažiukas skandaliukas šventoje

•v
(MiisU specialaus korespondėnto Lietuvoje)
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pensą c i jos pavidale kam nėrs 
atiduotu kas Italijos lAipėrifA- 
ližirtė užgaidoms Visa širdžių 
pritaria. O tokia talkifiinkė yra 

kaš kita kaip Vokietija ir 
Lenkija.

Italų imperializmo uoslė
Nemaitykife, kad šito vyro 

atsitakymuš Lietuvoje buvo vi-* 
Sūi atsitiktihUš daiktus. Gandai 
ėjo, kad Lietuvą lankysią dide- 
lių vaištybią atstovai, kad į ją 

: atvyksi! Aūgiijoš, Švedijos ir 
kitą vaistysiu dideli ir p&&UliO 
politikoje įtakingi diplomatu, 
tai štai šiita^i italą oficiozo 
vyrusr gaskubo fitm ją atvyk
ti, kad bent truputuką Lietdvą 
višo'fciontiS šfdtOriiiš paknapin^

&aa-;: ’ J. H; 6:-i, ',,li r , k -: <,ia>, >t;.

čiais jie dabar grumiasi Ispani
joj d vyriausybininkų eilėse ir 
triuškina fašizmo galybę.

Ne talij'oje fašistiniam žur- 
Paiištui kilbėti apie kitų krau
jų vargus. Tai kalba ne žmonių 
užtarėjas, ne mažų tautų drau
gas,' bet tai kalba Žiaurūs fašiz
mo ageiitAš,* impetialižmo pAkaJ

(T^šinyš)
Tyli kaip musę prarijęs 
dėi tai butą buvęs visai atši- 

tiktiuas syėčiaš,' kū riš bebūtą 
turėjęš progos arčiAu Lietuvė® 
gyvėjimą pąžtnfi, tai butų pusė

Ką gi žmogus atsitikti- 
ifai pakfiuvo į švetmą kėAŠią 
vį^okdą nieką gali prirašyti, bet 

tasai AštnttO' ktifiam 
buvo suteikta gera proga bent 
ofMajiąją 'Lietuvą- pažinti.| 0 
W jis įiti pilną pd- 
laūkumą ir galė jo kas reikia sū-* 

žvarbu dar ir tai, kad 
jam Lietuvos efičialųS šlŪOgš^ 
niai Wudė višižką patekomą. Į 
Ir štai kaip šitas vyras tiems 
asmenims atsidėkoję f

. Lietuvei Aidas dėl šito tilpu- 
sio fašistų organe straipsnio 
tyli, kaip musę prarijęs.

Lietuvos Aidas visuomet suka 
labiau j “galingųjų” pu’sę. štai 
kad ir Italijos įvykiuose jis vi- 
sUomet stengiasi’ paduoti tik su
kilėlių žinias. Tai yra tų pačių 
fašistų fabrikuotas žipias. Kai 
ėjo tarp Italijos ir Etiopijos ka
ras, LiėtuVOs Aidas., faįp pat 
nebuvo pakankamai bėšalūs, 
stovėjo fašistų pusėj ir štai da
bar fašistą oficiozas UŽ tai ši
taip nedėkingai jiems patarna
vo. ■ •
;' Lietuvos Aido bendradar
biams reikėtų Šitą atsitikimą 
labai gerai; įsidėmėti. Fašistai, 
jei butų taip lemta jiems Euro
poje įsigalėti, be atodairos su 
Lietuva lybiai taip - pasielgtų, 
kaip jie pasielgė sū Etiopija ir 
kaip dabar' šeimininkaūja Ispa
nijoje.

■ - /y' ■ J f

..Zi,TiĮa^jL:prięsai.
> „ą LiettivOš Aidas eidamas to- 
.kiomis pėdpmis, kuriomis • jis 
dabar eina, tik migdo Lietuvos 
visuomenėj.budrumą ir nepasa
ko, kur Liętuvqs Valstybės tik
rųjų priešų esama. Dar daugiau, 
jiš tuos tikruosius Lietuvos 
priešus visai nuslepia. Juk iš to 
GaZetta dėl PopOlo Stfūipstiio 
aiškiai kyšo nepadeūgti impe
rialistų grobikų nagai.

šitaip pašiepiamai, šitąip už
gaulingai rašyt apie lietuvių 
tautą! O rašo tik todėl, kad liė- 

’ tuvių tauta' yra m&ža, o jei 
taip, tai reikia kaip, galima 
greičiau ją pribaigti/

Juk jiš Aiškiai■šAko, kad lie
tuviai tik dėl sAVo nekultūrin
gumo s vėlimo j e šalyje atsidūrę/ 
kitos kultūros greit negali šu- 
virškinfi, arba kitaip taruš, 
greit liėištAūteja'/

žinoma, tam fašistui ~ labai 
skauda' dantis, kad lietuvių iš
eivija ®. Amėrikoįė ytA gyva ir 
ji Lietuvai * yrą • didėlė parama, 
žinoma, jAm;* bu tą daug 
giau, jėi toji iŠeiVija kaip gvili- 
ihA grėičiati dingtų,* tuomet ir 
sų Lietuva žymiai greičiau bū
tų galima apsidirbti ič ją fcopi-

Juk imperialistų programa 
(labai aiški.« Jei nori ką pulti, tai 
pirmiausia juos apšmefižkj va
dink nėkttltUringais, maža išsi
lavinimo žmonėmis ir kulturin- 
gasai pasaulis tokių nekultūrin
gų kraštų'negali pakęsti, reikia 
juos kultūrinti/ Juk taip, o ne 
kitaip, italai pasielgė ir su Etio
pija. Pirmiausia' tą kraštą jie 
visokiais budais šmeižė, o pas
kui ginklais puolė.

Italų imperializmo uoslė da- j 
bar siekia-Baltijos valstybių. O 
siekia todėl, kad sii vokiečiais 
dabar jau veik išvien dirba ir 
lenkai šitam jų darbui tylomis 
pritaria. Tad Lenkiją, kaipo 

1busimą didesnių žygių sąjungi-, 
niūkę,- reikėtų kuo nors kom
pensuoti. šitą Baltijos valstybių 
kąsnį galėtų lengvai suvirškinti 
lenkąi jsU. vokiečiais.' Italų fa- 

? ’.L ii* :

Lietuvos Universite 
tas surinko 2000 

vabzdžių 
-■■■........................... ....................M

Jau daugiau kaip 10 met 
Vytauto Didžiojo Unitersitet 
gamtos muziejus renka mus 
krašto vabzdžius. Lietuvos kr; 
šte šių gyvių yra apie 10,00 
įvairių rųšių. Juos visus si 
'gauti, apibudinti nėra taip lei 
gva. Tai eilės metų darbas, ne 
yra ir tokių vabzdžių, kuri 
tegyvena dvi tris dienas, ki 
retai tesugatmami, nes ti 
trumpam laikui atskr^ida 
Vokietijoj, čekoslcrvakijo 
Prancūzijos, Ispanijoj, Italijc 
ar Afrikos. Prdf. T. Ivanausk 
vadovybėje entomologas A. Pi 
lionis ir kiti surinko nemaž 
musų krašto gyvių.. A. Pali* 
nis kelerius metus lankėsi V; 
rčnoje, Ežerėtyje, Žuvintu ež 
ro apylinkėse ir kt. Šiemet š 
entomologas vabzdjžius gaUc 
Kaune.- Beveik kas vasarą v 
sugauna naujų rųšių vabzdži 
kurie apibudinami ir dedar 
į Vytauto Didžiojo Universit 
to gamtos muziejų, šis jau t 
ri daugelio pasaulio valstyb 
retų kolekcijų. Tačiau 
sų krašte sutinkama 
vabzdžių.

Lietuvoje retkarčiais 
vabzdžių, kurt 
sparnus net i 

mažesniuosi

Ąūuomėt Lietuvos špAtidA 
škAddŽiAi tdrėjė nukeūlėtfy kai 
išdrįso Italijos gyvenimu tikrom 
mis varsomis aprašyti, o dabar 
Lietuva tylės ir jos oficiozas 
nedrįsta šitam fašizmo agen
tai griežtai prieštarauti ir sa
vo kietą protesto žodį tarti. 
Juk tame rašinyje, to fašistinio 
žurnalisto' straipsny jė, net an
kšti vyriausybės asmens suka
rikatūrinti/

'taip, privalu rašyti visokius 
gyvenimo trukumus pastebėjus., 
bet čiA fėikalingaš objektyvu
mas. 'tai gali rašyti tiktai tie, 
kurie' tikrai pAŠ ŠAVė ką nors 
geresnio tūri. Taip, italai rasi 
tol aukštos ifitėtigentijos žmo
nių, bet turi tamsią liaudį, ku
ri velkaj Sunkų fašizmo jungą.

SaViėji savųjų nepažino
O bendrai visą suglaudus iš- 

einA, kad savasis atvyko pas 
savuosius, jų nepažirtų ir Šven
toje šeimynėlėje įvyko mažutis 
skandalas. Lietuvos Aidui tenka 
tik tylėti ir laukti, kas diplo
matų raštinėse dėl to straipsnio 
bus padaryta, ir tik tuomet 
gal kaip ką parašyk Bet vargtų 
ir to mes kniauksime.

Čia reikia prisiminti, kad Eu
ropoje yra susidūręs toks pa
protys, kad drAUgingiį valsty
bių spauda vengia neigiamai ra
šyti apie esamą rėžimą ir kitus 
gyvenimo trukumus nešvankio
je formoje paliesti.

Tarp kai kurių valstybių 
sp.auddš Atstovų net rašyto pa
sirašyta tokios sutartys, bet I- 
tafijos fAšižmo špAūdai visa' tai 
tur'bui yra svetima.

Oficialioji Lietuva nekartą y- 
čA parOdžiūši talijai didelį sa
vo palankumą, bet jų oficiozas 
dėl to jokio savo dėkingumo 
nereiškia. Kas jiems Lietuva? 
Tai imperializmui kąsnis. Kas 
jiems lietuvių tauta? Tai tik 
kitų tautą suvirškinimui me
džiaga. -

Dar ne taip seniai Vokiečių 
nacionalSOeialisfiUė spauda išsi
juosusi šmeižė Lietuvą ir lietu
vių taūtą, dabar tai pasišovė—■ 
italai.

Fašizmo dvasia visut vieno
da, višVien, ar ji tai butų Vo
kiška, ar itališka, ar kita* kokia.

šmeižt, o paskui grobk! Ir 
užgrobęs busi teisus.

Lygtai taip dabar japonai el
giasi Su kiniečiais.* šmeižia 
jūOŠ it kraštą terioja. Na, kada 
nors ateis jiemš galas!

Palinkėšim jiems laiku įsigy
ti itžšiėfiiO pasus, jei tik bus kur 
bėkti. Šito garantuoti negalime.

' —Para Bėfturti.
I

(Galas)

ir m 
įdom

suga
narna didelių 
turi ilgesnius 
kai kuriuos 
paukščius.

Įvairių drugių į Lietuvą s 
skrenda beveik iš visų Eur 
pos kraštų. Bet daugiausia 
atskrenda iš Balkanų valst 
bių, Krymo ir Viduržemio j 
ros. Taip pat daug įvairių dr 
gių ir šiaip kitų vabzdžių L: 
tuvoje pasirodo net iŠ Afrik 
ir Azijos. j'
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, šiuo metu Vytauto Didži 
jo Universiteto minimas enl 
mologas Palionis yra sugav 
Lietuvoje svetinių kraštų vai 
džius: margaspalvį kaukoldr 
gį, oleandrinį sfinską, Velr 
arkliukus ir kt.

Šie vebzdžiai tiek savo k 
no sudėtimi, tiek Savo gyv 
nimu yra gana įdomus.

Paskutiniuoju laiku pavyl 
sugauti ir skėrių. Pasirodė, ki 
jų pagauta tuo pačiu me 
įvairiose Lietuvos vietose. Ja 
ypač susidomėjo ūkininkai 
agronomai. Mat per pastaru 
sius 50 metų skėrių Lietuvo. 
dar nebuvo pasirodę.

Tsb.

iš ankšto! gerai apgalvotą pra
deda, o musų, tai yra oficialūs 
Lietuvos organas Lietuvos Ai
das tyli, — tyli ir rašo apie) Is
panijos sukilėlių pasisekimus.

Taip, Lietuva turi tiek saVo 
vidaus, tiek užsienio gyvenime 
daug vargų ir nebaigtų bylų, 

}bet tai yra jos vidaus reikalas, 
tai yrA to krašto žmofiių daly
kas ir niekas iš Italijos pagal
bos nejaukia. 1

Iš to krašto^ kuris visas per
sisunkęs imperializmo dvasia, 
kuris ramiems gyventojams 
grąso tik fcarii ič f Ai jAti šAvo 
veiksmais Etiopijos pavidale už
kariavimu parodė, — iš tokio 
krašto mažosios tautos nelaukė 
ir nelauks, jų gyvenimo sunkio
se valandose, jokios paramos. 
Fašizmas — tai mažųjų tautų 
priespauda, tai tikras jungas, 
kuris lygus baudžiavos jungūi.

✓ I

Turėtų į save pasižiūrėti
Tasai žurnalistas ironizuoja, 

kad Lietuvą valdo prieš dvide
šimt metų atvykę iš kaimo žmo 
nes. Tegu tai teisybė, itegu jie 
valdd višai nevykusiai ir verti 
to fašisto pašaipos.

Bet kas gi valdo Italiją? Kal- 
yiš, rehegataš, būVęs šocialis- 
tas. Ką gi veikia jų impėrato- 
riite — tas gryno kraujo aris
tokratas? O gi, tik to kalvio 
klauso. \

Kaip gi igyvenaXdaugumoje L 
tAlijos ūkininkai? O gi tikrai 
pet sau ir lietuviško pavidalo 
medinių 
dengtų nepajėgia pasistatyti ir 
tik iš lendrių pastogėles pasi
stato, kur be utėlių daugiau 
nieko nesama.

' Italų išeiviai irgi daug kur 
žinomi kaip mažai kultūringi 
žmonės, fteš italų buvęs ir esa
mas, režimas nedavė jiems pro
gos kufturėti, šviestis.

Ne šimtais if ne tūkstan
čiais, bet šimtais tūkstančių I- 
talija turi emigrantų, kurie

I.

Alytuje statomoje bai 
nyčioje tilps 3,000 

žmonių

j “papūgas”, pet svarbiausio da
lyko jišai pats nesupranta. Ji- 
ŠAi nesūpralita, kad tikras susi- 
artmimas tarpe: LiętūVos jauni
mo ir AĄierikos lietuvių jau- 
nŪ’ofnenės galės įvykti tiktai 
tada,z kada Lietuvos jaunimas

patarė pasirūpinti priskirti
’ Tie sportininkai ne atvyko į 
Amerikį sAyo ifliėiatyva," bet 
buvo ČiA iš Lietuvos atsiųsti 
šd tam tikra “rtiišija”. Todėl 
jie, atvažiavę į Ameriką, nega
lėjo ne vieno žinksriio laisvai 
žengti. Juos, kaip cirko dramb-* 
liūs, atvėždAvo į žaidimo visetą 
publikai parodyti ir po spek
taklio vėl gabendavo atgal į 
kotelį, kūr buvo parūpintas ______
Valgis ir gU’oliš. IŠ tokio; “moli- svetur pabėgę, fašištifiio rėžimo 
key bušififešš” nieko gėrO, žino- nepakentę dabar sunkiai gyve- 
ma, ir ftėgąlejo išeiti

mieliems sveteliams > gražio
sios lyties palydovių... Rezul
tate -— kai kas Lietuvos ber
nelių gaVo pasiūlymų apsi
vesti (vienas net keturiAs 
telegramas laive gavo), bėt 
kur pasiliko suartinimo tiks
las?”
Tas advokatas kritikuoja 

sportininkų palydovą (Augus-* 
tauską), reiškia nėpasitėnkini- 
mą, kad politikieriai keliaVo 
kartu su sportininkais, ir ba
ra neveiklius komiteto narius

trobesėlių šiaudais

na. Ne šimtais, bet tukstaū-

;įj$S

sS!Š

>:;:O

IŠRINKTAS PREZIDEN
TU—Pitt Tyson Maiier, Ala- 
bania valstijos gubernato
riaus Bibb Graves sekreto-^ 
rius, kurį Young Democra- 
tic Clufce of America išrin
ko savo prezidentu, jis tyra 
pažangus, jaunas politikas.

Acme Photo

ALYTUS. — Pagal paskel] 
tąjį Alytaus R. K. bažnyČk 
eskizinio projekto konkurs 
bažnyčia turė^ būti suprojel 
tuota 3,0'00 ' žmdnių, įskaitai 
į čia ir apie 500 sėdimų viet 
Be to, tame pačiame pasta 
turės būti koplyčia 100—K 
žmonių. Po bažnyčia numatę 
tas pusrūsis, kuriame turi 
būti salė, parapijos susirink 
mams 300—400 žmonių, įva 
fųs gandeliai bažnyčios reil 
menims, centrinio apšildym 
katilinė, kuro sandėlis ir dvic 
jų kambarių ir virtuvės butą 
sargui —- peČkūriui.

Bažnyčia 'bus statoma mt 
rinč, stogas čerpėmis dengta: 
Dėl šio konkurso architekt 
sekcija kreipėsi į Lietuvos Ir 
žinierių Draugiją^ Manonu 
kad bažnyčia turėtų kainuol 
apie 700,000 lt. Pagal daba 
asamas nčrmaš vien tik u 
bažnyčios projektavimą turėt1 
būti atlyginta 11,200

Statomoji Alytaus 
bus viena did^ausių 
provincijoje.

lt.
bažnyči 
bažnyči’
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KANADOS LIETUVIU ŽINIOS
Mirė — J. černauskaitė - Nusinuodijo 

muilinio akmens milteliais■ . I

Toronto Lietuviai Ieško Mokytojo Lietuvių 
Kalbos Mokyklėlei

♦

I ■

t

Toronto, Oni.^-.
10 d. J. černšUškaite nusipir
ko muilinio akmens miltelių 
(lye) ir padariusi skiedinio 
mėgino jį gerti, ir tokiu būdų 
iššidegino burną, gerklę, o gal 
ir žarnas. Ji randasi Western 
ligoninėje, prie Bathurst st. 
Daktarai pareiškė, kad ji ga
vusi dar ir plaučių uždegimą, 
todėl jos gyvybė yra pavojuje. 
Savežudymosi priežastis, nėpa- 

’ sėkminga »meilė.

Iš Mažo Spuogelio Išsi
vystė Kraujo Užrtuodi- 

jiftias
VestOrtietei drg. čibirkienei 

iš mažo spuogelio ant kojos, 
kurį ji pradrėskė, išsivystė 
kraujo užnuodijimas. Ji randa
si ŠV. Juozapo ligoninėje, ir 
jaučiasi jau gėriau.

Mrš. Grabavičienei padary
ta aklosios žarnos operacija. 
Ligonė feina geryn ir gal 
tai grįš į namus.

Visoms ligonėms linkiu 
to pasveikimo.

Toronte Atsirado 
Pavojinga Liga

Rugpiučio men. 21 d. dakta
rai pranešė pėr radio, kad tė
vai saugotų savo vaikus nūo 
viešų sueigų, labiausiai mau
dyklų, nes iš maudymosi vie^ 
tų yra jau užregistruota 200 
susirgusių vaikų< .,

Liga suparaliž^ųoją vąiĮką, 
nuo kuo ir miršta. Todėl pa
tartina tėvams saugoti savo 
vaikučius. Prie to dar yra at
siradusi kokia tai nauja liga, 
kurios daktarai nežino, kuom 
gydyti: Ji irgi panašiai veikia 
kaip paraližius, tik žymiai lė
kiau.

Bendra Lietuviu Kal
bos Mokyklėle

Rugpiučio meti. 17 d. buvo 
sušauktas tėvų ir 

-

■Riugp. men. | suinteresuotų ašmenų šUširin- 
nusipir- kimas mokykl^lčš teikaltf. Tik 

gaila, kšd pėrm&žai rūpi
nasi savo vaikų afėiČia, nes pUJ 
vienių arba AUiiirinčių vaikų 
susirinkime' dafyVaVO daugiau' 
negu tėvų kttfių vaikams toji 
mokyklėlė yM Būtinai reikalirt-

grėi-

grei-

šiaip

Praeitą Šėtoną Toronte eg- 
zistaVo net 3 lietuvių kalboj 
mokyklėlė#/ if visos mokino' 
vien tik lietuvių kalbos, ir vi
sos mokyklėlės tttfėje maždaug 
po IK Vaikų. Tokia padėtis, be 
abejo/, yra nenormali, nes vi- 
soma reikėjo tūtėti atskiros 
patalpos ir atskiri mokytojai.

Todėl Tordnto Liet. Komite
tas Lietuvoje ĖfemokfatŲai At- 
steigti, fetiris atetovaūja Visas 
pažangiąsias 0fg.7 išskiriant 
katalikų org// kurioje randasi 
kėli užsispyrėliai nenorį nieko 
gero nors ir Savo, tautos labūi 
veikti pasiėmė, SaU už pareigų 
suorganizuoti bėūdrą lietuvių 
kalbos mokyklėlę.

Komitetui sunkiausia klintis 
yra tai gauti tinkamų mokyto
jų-!, neš kurie tinka tam rei
kalui/ tai tiė užimti (su savO 
kasdieniniu darbu iki 6 ir 9 v. 
Vakaro. Todėl, geistina būtų, 
kad asmenys turintieji kvalifi
kacijas vaikų mokymo srityje 
atvyktų į Torontą/ žinoma,- jei 
neturi nuolatinio tinkamo dar
bo. TorontiėČiai vargiai galėtų 
užtikrinti tinkamų pragyvenimų 
vien už mokymą,. lietuvių kal
bos. Asmuo šUgėbantis mokyti 
muzikos ir chorą- be abejo ga
lėtų padaryti sau pakenčiamą 
pragyvdnimą. O kartu galėtų 
daug pagelbėti lietuvių • visuo
menei atsispirti prieš jaunimo 
ištautejimą. Baigiant rašyti šį 
rašinį/ gauta žinia, kad JiėVa 
černauskaitė 22 d. 4 v. ryto 
toj pat ligoninėje mirė.. Lai 
būna jai ramu Kanados žemėje.

TOrOhtietis

ii

myli

Montrealo Lietuviai Daug 
Bylinėjasi

SusipykusiNEBENORI MIRTI '
IŠ ė Joan

su Savo 
gtori, IiUŠmuoju, 18 metų _ __„o___

kad gyventi nebemiela ir įšoko , į Chįcagos upę. Pro šalį 
einąs dailininkas Harvey Johnson pamatė mergaitę van
denyje, įšoko upėn ir ją ištraukė. PavęjksĮas Viršuj pa
rodo išgelbėtą mergaitę su detektyvų IfrUnk Bauler. 
Apačioj, ly State street tiltas, puo kuriozmergina nušo
ko/ 2. kur dailininkas Johnson šoko vandenin) 3. kur ją 
iŠtrafuke iš Vū/idėnS.' : t .

'. •; /• ■’šiS.T
■ *. . „A 1 . • »

te Iš ŠEN IR TEN,

E. Jokubauskaitę-- 
tie fašizmo, q gyveni
mo tragedijos auka

Mpntreal, Que.~Visiėms ge
rai žinoma, kąd juo ilgiau žmo
nes bylinėjOži, futU. daugiau ad
vokatai pašipėlnU. iStdritrėalė 
yra lietuvių, kufiė bylinėjasi už 
visokius menkniekius. Kai 
rios bylos labai jtlĮikingbs.

*■ * *
Iš Lietuvos atvykusią Eleną 

Jokubauskaitę imigraciją grą
žino atgal, nes ji atsisakė tekė
ti už ją kviečiantį A/ Vidmantą. 
Laivui pasiekus Angliją, ji 
prapuolė ir vėliau buvo iš van
dens ištraukta. Priežastis mir
ties, spėjama, saužudystė.

* * * i
Toronte leidžiftnjiag Liaudies 

Balsas prirašo visokių nesąmo
nių. Paskutiniu laiku Nr. 185 
rašo kad dėpHrtttojama, nu
skendusi lietuvaitė—tai. Lietu
vos fašizmu auka/ Kūr protas 
Gaila, kad ponai L. B. redak
toriai neatskiria politikos nuo 
asmeninio gyvenimu tragedi
jos. M. .L

JUOKAI

»

ku-

Gandrų filosofija

$Usiffrika du gandrai :• senas 
Ir jaunas. Senasis nemoka 
skaityti, jaunasis moka. Sena
sis klausia jaunojo:

— Vaike, kas . rašoma? Ką 
apie mus rašo? ;

Jaunasis: — Rašo', kad mu
sų skaičius mažėja. — Sena
jam teigiamai linguojant gal
vą, jaunasis pasakoja: —- Jie 
čia sausina pelkes, ežerus, tai 
kuo mes maitinsimės...

—- Nė, Vaikė/ •— pertraukia 
senasis gandras, — ne dėl to 
možtame. Mažtame, kad darbo 
neturime./. Mažai žmonėse su 
dovanomis į svečius kviečia
mi...

, ,.x m I ,1 II. m ..I. I.I.M—fa

Vienas botanikos profėšė- 
rius nuėjo į litmijas stf savo 
asistentu tyrinėti augalų. Stai
ga po profesoriaus kojomis 
įlinksta žemė ir jis kiaurai 
smenga dumblam Bet paskuti
nį momentą sugriebia už kaž
kokio dar augalo ir jo rankos 
ir galva išlieka dar viršum 
dumblo. Asistentas pribėga ir 
šaukia.

— Ar, pone profesoriau, dar . 
laikais už ko?

— Taip taip, aš laikaus tfž 
C»rex brižades alpinis temini 
geūeris, už labai ir labai reto 
augalo! džiaugiasi profesorius.

Tf ' r n n-f

$25.00 Nuolaidos!
Perkant Dabar Oil Burner Quaker 

Iš Budriko

Aplink Pasidairius
Negerai 'Tyčiotis
Pirma Laikoj

Kai J. V. garsioji lakūnė A- 
mėliu Earhart bėskrisdama ap
link Pasaulį žuvo, tai musų 
Torontiškiai išminčiai iš 
“Liaudies Balso” pastogės tuo- 
jaus surado ir visam svietui 
pranešė, kad i/ž lakūnes žuvi
mą yra kalta buržuazija'!

Be komentuodami šį dalyką, 
aiškiai pabrėžė, jog su Sovie
tų Rusijos lakūnais taip nega
li 'atsitikti nes ten orlaiviai su- 
budavoti taip, kad gėriau ap- 
saugotis lakūnų gyvybę. Ir at
virkščiai, Amerike kur viskas 
daroma pasipelnijimo tikslu.

Bet dabar, pražuvus rusų 
lakūnams, pasirodė, kad tos 
visos “teorijos” buvo klaidin
gos! Kad gamta yra dar tiek 
paslaptinga ir galinga, jog su 
visokiomis išvadomis nereikiavisokiomis išvadomis 
skubintis. Dar labai galimas 
daiktas, kad, kaip Amerikos 
taip ir Rusijos lakūnai yra gy
vi?.

Sukurė Ugnelį ir 
Šildosi ...

Įvairaus kalibro tnatematikai 
beskaičiuodami japonų ir kinų 
prieauglį, visuomet reikšdavo 
baime, ir statydavo klausimų, 
kas bus toliau, jeigu geltono
ji rasė taip sparčiai dauginasi?

Dabar karo dievaitis tą rei
kalų pasiėmė savo žinion/ ir

galimas daiktas, kad matemati
kams nereikės daugiau ~ sūkti 
savo biėdnas galvai kad su
mažinti geltonųjų skaičių?’. 
Tas karo dievaitis sako japo
nams:—Jus esat tauta, kokiufe 
Šešis kartus mažesnė už kinų, 
todėl jus turite gerai apsigin
kluoti kad priešą Nugalėti. O 
kinams vėl i ausį kūšda-—jūsų 
tauta yra 500,000,000, tai ar 
jus galit tokiai mažai gyvenan
čiai aht salos japonų saujelei 
pasiduoti, žinoma, kad ne!

Viso pasaulio kapitalistai su- 
pjiudė tas dvi tautas, kad jos 
tarpe savęs issižudytų, o ka
da taip besipešdami visiškai 
susilpnėš, tai “globėjų0 atsiras 
net perdaug!

Tos baisios skerdynės, ku
rios dabar vyksta Shanghajuj, 
yra gerai išdirbtas planas A- 
merikos, Anglijos Frakcijos ir 
Italijos kapitalistų, ktfrie ten 
turi savas koncesijas/

Matydami spartų kinų au
gimą ir stiprėjimą,, jie taipgi 
matė artimą galą savo konce
sijoms. Negalėdami patys at
likti tą kruviną darbų, jvatr$š 
pasaulio sukčiai pastūmėjų ja
ponus, kad tie naikintų nelai
mingą, taikią ir skurdžią ki
nų liaudį! v >-

Taigi, iš viso ko matosi, kad 
šią ugnelę sukurė įvairių šalių 
kapitalistai, ir kartais ar ji nėr 
bus perkaršta ir jiems patiemš.

Malonus išvažiavimas
'toro’rt'tt,. €Wit^-Ruįj>. 15 d., 

, sekmadieny j buvo.l saulėta ir 
graži diena. W. Stankus su sa
vo šeima,'nutarė aplankyti Wa.A 
saga Beach, kuris randasi 
,Gėotgian Bay ežero pakrašty. 
.Bet p. Stankaus maža šeimy* 
pa, o “vežimas” didėlis, patogus 
ir stiprus, tai kodėl nepaimti 
kai ką daugiau? Na ir gauna, 
užkvietimus p. p. Kuniučiai ir 
aš su prisiega. Po pietų, atvyk
sta ir p. p. Slankai, susėdam 
-trys poros i? mažytis W. Stan
ikus Jr. Smarkiai Važiuojant, 
i pro gražius gamtos vaižduš, nė- 
trukom atmieTUOf 95 ntylras 
ir privažiavom tiesiai prie van
dens. Vanduo šiltas ir skaid
rus. Būgne jokio akmenėlio, 6 
smėlis, taip kietai bangų sti- 

i muštas, kad žengi, sakytum, 
maksfalto grindiniu. Tokios pa
togios ir gražios maudynės ne
esu mačiusiu Pąsimąudę, pasi
kaitinę saulės prieglobstyj, 
gryžome į namus nenuilsę bet 
pilni pasitenkinimo ir naujos 
energijos. Ačiū p. Stankui, ir 
mums teko turėti “good time”.

Savizudystes
Nesenai, laikraščiuose buvo 

rašyta apie lietuvaitę Eleną 
Jokubauskaitę . kuri atvyko. į 
Kanadą, Mųnttealį pas .savo 
išsvajutųjj ApL Vidmantų, , tfž 
kuriu Žadėjusi Ištekėti, bet, dėl 
kaŽlP Kokių priežaščių atsisa
kiusi/ ir imigracijos Valdmifi- 
kai jų deportavo Lietuvon; Bėt 
tas įvykiu į. Jakubauskaitę 
■taip paveik^/ kM ji kifoš išei
ties nematė, kaip tik nusižudy
ti ir šoko nuo laivo Ašcanja į 
jurą1. HugpiUČio 10 d.,‘ jos ku- 
ngs buvo surašūs. . < 1 '

0/ štai, Turofitė panelė Ieva 
Černiauskaitė nutarė, kad gy
venimas ilgiaųs nebepakenčia
mas ir lg d. tugp. nuėjo krah- 
tuvėh, nusipirko ugUingąj-stip- 
ratlS“ chemikalo-—lajaus ir iš-

gėrė. Nuvežta ligoninėn dar 
kelias dienas kankinosi ir tik 
22 d.. rugp./ anksti rytą/ pasku
tines gyvybes '’' žymės apleido 
ją. čia’ kalte irgi nelaimingajai’ 
meilei ‘p^^čtkma.

' t. ' v . f . . v‘. ’ ' . 1 J /■'’ '• , ‘

Gaila, kad tos dvi lietuvaitės 
nustoję valioj su gyvėjimu ko
vot. Gal net įp labai graži atei
tis j-ajs būtų pasitikusi bėt jos 
neistengė pfię jog pfieit /. /

v.•. 5 Ausivedč
■■ 1' •' ' ■ ' . i

Apie dvi savaites laiko \ at
gal, ištėkėjo' p-lė Otfd Joku- 
bauskaitė (<Įacobs) už A.< 
Burks. P-nik A. Burks yra dūk
te Prano ; ir Petronėlės Jokit- 
bauskų, atvykusių į Toronto 
apie 25 metus linko atgal. Da
bar gyvenančių po .adresu: 268 
Crawford Štr., Toronto. Jau
navedžiams lįnkiu laimingo gy* 
veninio,

•* . ' ■ -.1* . .,

Vaikų I’aralyžo 
Epidemijai'

Toronte'1 paplito vaikų para- 
lyžo epidemija taip plačiai,' kad 
nekurie daktarai pasiūlė neati
daryti mokyklų, kol epidemija 
nepraeis. Tub reikalu, majoras 
Robbins šaukia, miesto konfe
renciją 23 d.' rugp. Laike trijų 
sąvaičių užregistruota 113 su
sirgimų. Frąrtceg
—rir'.;:.—jį...— : •- ;'į-

LIETUVON
Šiūfičlaaiė Pinige Paštu 
ir Tėlėgrama. PstąfnUu* 

jalhe čfėitai, Pigfdi f#
. ŠatfgUL

< ' ' ' . ' z * i
, J PafdttOdame LdivAkdr&fc 

aiif visą Liniją.

NAUJIENOS '
173^ SOČT# HALSTED ST.

CHlCAGD, fLL. f 

ofisas, atdaras kšsdifen nau 
8 vai. rytu, iki 8

i.

l

fa

i

todlėrtiŠKftS šnekos
—Kas tai yra enciklopedija?
—Enciklopedija yra tokios 

knygos, kuriose gali rasti vis-1 
kų, kdš (avė domina.

—Tai pųfeškok/ gal ten rasi

—Kddėr fū š«V0 bylaf vesti 
pasiėmei moterį advokatą?

—Todėl kad visuomet moters, . #

pusėje esti teisybė.
*

—Kas buvo pirmasis inžinieJ 
ribs išradėjas? .

—Adomaš, aišku.
—O kodėl taip maltai?
■^•Neš jis pirmasis padarė iŠ 

savo šonkaulio garsiakalbį.
t ' / f y >

Tiksliai apskaičiuota
j Motociklištas suvažinėjo viš
tą. Nenorėdamas, kad jo ad-1 
Tesu šeimininkė siųstų “linkę* 
jimus”, užeina į kiemą ir klau* 
šia, klek tdrįš sumokėti.

— Keturi litai ir 8 centai.
—O už ką tie ir 8 centai?

Už kiaušinį, kttrį višta 
šiandien padėjuši.

- ■ .... . ......... ■ - ----------- — - *!'■
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/" PEČIAI gražus,' šildomi ^tP'^Oil) alyva. Kainos nuo 
$24*50^39'50_?49-^° ir aukščiaus

PORCELAIN kietųjų ir minkštųjų anglių PEČIAI po 
qg.5o ir aukščiau.

PEČIAI kukniniai su gasu ir anglimis po Q-50 
ir aukščiau ........................... ............. ...........
GERA MALEVA verta $1.75 gal., išparduodama 
galionas po ............... ...................................................

JOS. F. BUDRIK, Ine.
3417 SO. HALSTED STREET 

3409-11 SO. HALSTED STREET
- Tel. Boulevard 7010

butų

TEATRO 
MĖGĖJAI - 

.ARTISTAI

■ > Kai vasarą prašilavin- 
sit^riidenijjp galėsite 
lošti. Štai keletas įdo
mią veikalą. Jei gerai 
siisiiašit—piibliką pra- 
juokinsit — pravirk- 
dinsit. /

No. 87—PRIEŠ VĖJĄ NEPA
PŪSI, S VėiksfiVų kčftiė- 
dlja. 3 vy- 4|U 
fai if 5 moterys

Ko'. ŽAIZDOS.
4* veiksmądrąma? Lošią 7 
vyrai tf & ffidv

- tery^;,.u..w.ž..V”
fc'p. 7Q—dĖWAtfd. VALIAUS, 

NEGtr NifCKAt), viėrid 
akto koftledi. 
vyrai it 3 lt

No. 84-^EPtClrtČS '.DAKTA
RAS/' viėho ■Veiksmo ko
medija. Lošia • 6 OKč 
Vyrai if 3 motetys^ **r

. tyžsįSalcyddftii' ąfifciąskite ttto-

NAUJIENOS
1739 SO. KALSTĖ!) s< 

: CffiCAGfČ, ILL.

BUDRIKO PROGRAMAI: •
Žymus programas iš WCFL Radio stoties duodamas kas Nedčldienj 
nuo 7:30 iki 8:00 vai., vakare su didele orkestrą.

WAAF — 920 Kil., PanedėliSis ir Pėtnyčiomis kaip 5 vai. vak.
WHtiC — 14Ž0 Kil., Ketvergais kaip 7 iki 8 vai. vakaro.
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DarboŽiniosDiena Iš Dienos

Stone & Webster,

Studebaker Corp

Sun Oil Co

Union' Pacific

United Aircraft

United Drug, Ine

United Gas Improvement

United States Rubber

U. S. Tobacco

(Vardas fr pavarde)

(Adresas)

su Flo

PASKOLAS • RESTAURANTAIsu Mary

su Ma

su Mil

Typiškas Nakties

Charlesnuo

GARSINKITE “NAUJIENOSE

PETER PEN

WHATT

QO-rr

8500

845
545

apie 35c
apie 50c
apie 75c

Wright Aeronuatical Corp. 
Youngstown Sheet & Tube

kad moterys 
pirkinius—jos

28.37
31'31 465 

365 
545 
465 
345 
465 
285 
395
495

nrHiP.EU'
-M®

James Taįcott, Ine 
Texas Gorp.

WE 
CĄN

TH E
Mago c

b Mirs

• LIGONINĖS— 
HOSPITALS

Westinghouse Electric & 
Mfg. Co.

93,333 
25,040 

260,000
238.333 
2.84,389

Penkių Metų 
“Genijus”

Išsiėmė Leidimus 
Vedyboms 
/(Chicagoje)

Edward Glover, 
rence Zager, 18

Charles Bobek,
Kudulis, 23

Roman Dompke
rie Meyer, 23

Joseph Aksamit 
dred Vorlicek, 19

Gavo 
Perskiras

Blanche Burdick 
Burdick

palociaus” pamatyti. Mat,

Union Electric Light & 
Power of Missouri

Union Oil Co. of California

CONRAD
FOTOGRAFAS

Studija įrengta pir
mos rųšies su moder
niškomis užlaidomis ir 
Hollywood šviesomis. 
Darbas garantuotas.

426 W. 63rd ST
Tel. ENG. 5888-5840

Northsidėje, ties 2959 West 
Division Street, gyvena penkių 
metų David Davis, kurį Chica- 
gos mokytojai apšaukė “geni
jumi”. Kūdikis turįs 14 metų 
berniuko protų, vartoja 3,500 
žodžių, puikiai grojąs smuiką

MOTERŲ 
SKYRIAUS 
APGARSINIMUS 

TVARKO

KA AV 
TI-hE. MAC'Č 
’ M(KJ“T37 P

Universal restaurant
GERESNIŲ VALGIŲ VALGYKLA 

750 West 31st Street
A. Ą. NORKUS, Savininkas 

Tel. Victory 0670

NAUJIENČS Pattern Dept, 
1789 S. Halated SLį Chicago, HL 

čią‘ te prašau
. . įLufc■■■ ■ A • ' 

atsiųsti man pavyzdį No-------__

Mferos .......... . , , per krutinę

Išvyksta New
Yorkan

Anna ir Kazimieras Piaulo- 
kai, iš Justice ,Park; Ilk va
kar išvyko keliolikai dienų į 
New Yorką. Ten jie aplankys 
savo giminaitį, p. Jankauską, 
kuris gyvena ties 2211 Morgan 
avenue, Bronx miesto dalyje.

Piaulokai gyvena prie Garden 
Lane gatves, Justice Parke.

T. R. /

bet, draugystes ryšiai neturi nutrukti,, kada su- 
sisiekimas telefonu yra toks lengvus, 'toks pa
togus ir toks neišlaidus. Gi pašaukimas draugų 

iš užmiesčio yra ypatingas komplimentas, neis 
tai reiškia, kad; jūs apie juos galvojame ir no
rite jų balso išgirsti. Daugelis šiokiųiųis įie- 

nomis telefontioja po 7 vai. vakare ir aekma- 
dieniais bile kada^ Tą jie daro dėlto, kad tada 

mokesnis yra' mažesnis. A* neturite to- 
kių, kurių baisą norėtumėt išgirsti..
šįvakar?

DAILY
BUSINESS
DIRECTORY

SCHLTTZ & GARDEN CITY
BEER DEALER

Greitai pristatom GEROS rųšies 
Schlitz & Garden City alų ir ginger 
ale j tavemus ir i namus bačkomis 
1%, % 1/8. Reikalui priėjus šaukit 

Clearing Distributing Company,
J; šeštokas. Tel. Prosnect 6012 

5652-54 West 64th Place
Remkite tuos, kurie 

garsinasi 
‘'NAUJIENOSE”

ILLINOIS BELL TELĘPHONE COMI’ANY

iš Wisconsino 
Laiką praleido 
Lake,, Wisc. Su 
Richardas, p-ia 
duktė Aldona iš Northsidės ii 
p-ia P. Monkevičienė iš Mar 
ąuette parko.

Atostogas visos praleido vie 
nu laiku ir tuoj pačioj vietoj.

Rep. x-y.

85 KITI BARGENAI TAIP $||
ŽEMAI ĮMOKANT, KAIP..... V

' . i

Chrysler Sandėlis
RnansavimoFirnia
3910 Ogden Avenue

Minėjo 12 Mėty Ve
dybinio Gyvenimo 
Sukaktuves

Bridgeportas—Pereitą šešta
dienį tai yra 21 dieną šio mė
nesio, suėjo lygiai dvylika metų, 
kaip plačiai žinoinas Bridgepor- 
to biznierius plumberis G. Da- 
raška ir p. Daraškienė suėjo 
“stoną moterystės”.

Taigi, prie progos* kad tin
kamai atšvęsti dvylikos metų 
sukaktuves, jie iškėlė puotą ir 
susikvietė draugus ir pažįsta
mus. Tarpe svečių matėsi ir 
biznierius kontraktorius A. 
Česnauskas, Bridgeporto bat
siuvių “prezidentas” J. Pigi
mas ir panelė Sofia Digimiutė. 
Buvo ir daugiau biznierių, ku
rių pravardžių neteko sužinoti.

Man atvykus, jau* buvo pil
nas butas svečių, o stalai nu
krauti visokiais skanumynais 
ir minkštais ir stipriais gėri
mais, o viduryje stalo buvo pa
statytas didelis ir puikus gyvų 
gėlių bukietas. O kadangi pp. 
Daraškai yra gana plačiai pa
žįstami, tai ir svečių buvo, ga
na didelis skaičius.

Chicagosvizito proga pp 
Daus aplankė ir “Naujienas” 
Jie yra seni “Naujienų” skai 
lytoj ai.

Svečiai iš 
Mauston,

Chicagoje 
lankėsi Mf. 
Daus iš Mauston 
valstijos. Jie atvyko aplankyti 
savo sūnų ir marčią, Charles 
ir Dorothy, 3518 South Parnell 
avenue, ir dukterę ir žentą, 
Anną ir rFank Shukis, 1926 N. 
Kedzie avenue.

gio
dalykas toks, kad p. Stogis sa
vo farmoje yrą* pasistatęs . vi
gais atžvilgiais modernišką na
mą, kokio retai kur ir mieste 
tegalima užtikti.

Dabar visos jos yra grįžur 
sjos į Chicago if, kaįp minė
jau, p-ia Vitkienė dar kelias 
dienas praleis čia, o vėliau grįš 
į Clevelandą.

ts mokėsiu dydis yra taikomas šiokiomis 
(ienomis po 7 v. vak. ir sekmadieniais

• \.k : per dieną.

prašome iškirpti paduotą blan- 
kute arba priduoti 'pavyzdžio 
numerį pažymėti mierą ir aiš- 

parašyti savo vardą ^pa- 
i® kaina 15 centų. Gali-* 
įsiusti pinigus arba paš

to ženkleliais kartu su užsaky« 
mu. Laiškus reikia adresuoti: 
Naujienos Pattern Dept., 1739 
So. Halsted St, Chicago, III.

No. 4476—Jaunesnei moterei suk
nelė. Jei pasisiusit iš gero, šilto 
materiolo, ji jums tarnaus per visą 
žiemą. Sukirptos mieros 12, 14, 16, 
18, 20, taipgi 30, . 32, 34, 36, 38 ir 
40 colių per krūtinę.

JNorint gauti vieną ar dau
giau virš nurodytų pavyzdžiu 
prašome iškirpti paduotą blan- 
kutę arba priduoti 'pavyzdžio 
kiai 
yardę ^r adresą. Kiekvieno pa 
vyzdžio kaina 15 centų. Gali

Atsiminkit, 
daro visus 
ir skaitys jūsų pagarsini 
mą.

sr. 33,600
75,000 20.45

]40,000
; 25,000

Trunz Pork Stores
Twentienth Cėntųry Fox

Film Corp. \ 1

ZUZANA IR LIUDVIKAS 
ANTANAVTCIAI 

užlaiko naujai frengtą Taverną — 
kviečia draugus ir pažystamus at
silankyti.

PABST BLUE RIBBON ALUS 
Marųuette Park Tavern 

2709 West Tlst Street 
Tel. Grovelull 8tt73.

Grįžo iš Wisconsind 
po atostogų

P-ia A. Gussen iš Ciceros, 
Dr. A. J. Gussen žmona/ grįžo 

po atostogų, 
prie Delevan 

ja grįžo sūnūs 
P. Kičiene, jos

couuPnit 
CA.TCH,

Pete YOUNG’S Tavern
Mano užeigoje visados randasi ge
ros rųšies degtinės, Garden City 
alus, cigarai, cigaretai, saldainių, 
užkandžiai ir mandagus patarnavi
mas. Užeiga prieš lietuvių tautiškų 
kapinių vartus. Kviečia visus savi
ninkas,

PETE YOUNG
R2nd and Kean Areno*

Atostogaus Oakers 
Ukėje North 
Dakota

/

Praeitą sekmadienį plačiai 
žinomos Josephinos Pilkienės 
duktė Kristina Pilkiutė, jos 
mamutė p-a Lebrikienė, pusbro
lis Baublys su sunais išvyko 
atostogom. Apie dvi savaites 
viešės pas George Baublį ukė
je North Dakota. Ypatingai 
p-lei Pilkiutei bus smagu sve
čiuotis pas savo dėdę ir krik
što tėvelį. Kelione—9 šimtai 
mylių į vieną pusę—geras “rai
das” ant keturių guminių ratų 
taip toli nuvažiuoti.

P-ia J. Pilkienė užlaiko pui
kų tavern adresu 6334 S. Wes- 
tefn Avenue. R., š.

OM, !

PALAGUI PAGELBA CE| 
LIGONINĖJE ...............

PALAGO PAGELBA <O|
NAMIE už ............................

EGZAMINAVIMAS C
OFISE 1.....^.,-,.^...^....^.

/ DČUGtAsVPARĮ? ^OSHTAL

1900 So. Kedzie Avenue
Tel. Lawndale 5727.

JENNIE ZYMONT
PAŠAUKIT

CANAL

Louis H. Egafa <62,834 . 32.45 
L: P. St. GMr/ 48,000 31.31 
Ri D. Matthews 40,0Q0 
C. R. Gray ’ ^W,000 —• 
W. A. Harrimam425/JOO 
T. F.' Hamilton 56,121 > 28.251 
Donald L. Brown 46,470
E. E. Wilson, 
L. K. Liggett 
G. M. Galės 
W. C. Wattr 
Francis R. Kart *58,000 
Wm. K. Jackson 30,900 
Bradley Palmer 29,015 
J. {Zimmefm'ann 90,000 
F?B. Davis, jr. 227,000 
W. deKraft 121,400 
Herbert E. Smith 87,260 
L. D. Tompkins 87,260 
John M. DeVoe 82,246 
J. W. Peterson 55$52 
O. C. Ilank 53,572 
A. W. Robertsort 108,588
F. A. Merrick 84,485 
Arthur E. . Allen 52,816 
Gv W. / Vaughan 32,508 
Frank Purnell 42,720 
W. E. Watson; 1 40,000

SVEIKATOS KLINIKA

TONSILAI IŠIMAMI 4

CHRYSLER 
PRIE OGDEN AVĖ.

FABRIKO SANDĖLIS x 
PERTAISYTI IR’ GARANTUOTI 

VARTOTI KARAI 
MATYKIT ŠIUOS 

KARUS
Chrysler Sandely 
3910 OGDEN AVĖ.

(Arti Crawford Avenue)
PLYMOUTH ’36 5-pass. 
de luxe tour. Sedan .... 
PLYMOUTH ’35 5-pass. 
de luxe tour. Sedan a........
OLDSMOBILE *36 5-pass, 
de luxe tour. Sedan ........ 
DODGE ’36 5-pass. 
de luxe touring Sedan .... 
DODGE ’35 5-pass. 
de llixe touring Šedan .... 
CHEVROLET ’36 5-pass. 
de hixe tour. Sedan .......
CHEVROLET ’34 5-pass.

■ de luxe tour. Sedan ........ 
FORD ’36 5-pass. ' 
de luxe tour. Sėdau ......
DE SOTO ’36 5-pąss. 
de luxe tour. Sedan .......
PLYMOUTH *37 vartotas, 595 
6-pass. Trunk Sedan .......
Chrysler ’37 Imperial 5-pass^ Se- 
dah, Rad.io, Heater 
furnished ........... ............
CHRYSLER *36 5-pass, 
de luke tour. Sedan ...
CHRYSLER *35 Airflow 475 
6-p. de luxe tr. Sedan ....
TERRAPLANĘ *36 5-pass. 495 
Sedan, pilnai įrengtas ......
HUDSON *36 5-pass. Sedan, 595 
tour. pilnai įrengtas ........
CHRYSLER’37, 5-pass. tr. Sedan, 
Built in Trunk, Radio, ’ 745 
Heater furnished ............
PACKARD, naujas, *37 6-cvl. 5 
pasažierių de luxe tr. SedAn 835
NASH *36 5-pass. de luxe 525 
Sedan ............... ................
CHRYSLER Ąirflow 1937, 6-pass. 
Sedan, Radio, Heater furnished. 
Didelė nuolaida.
Jūsų Karas kaip Įmokėjimas. 
Balansas 12—24 mėn. 90 
Dienų Garantija. 30 Dienų 

Važinėjimo Išbandymas.

J. Howard Pew 74,750 / 31.31
I. *N.P«w,jr. 74,750
.1. Edgard Pew 86,557
J. Fred. Tąlcott 35,160
W. S.'S. Rodgers,95,000
T, Rleber į!
Max Trunz
Darryl Zanuck 
Roy dėl Ruth 
Warner Baxter

STEVENS DELTA SALVE
gydo atdarus skaudulius ir šiaip žai
zdas, kurios pasidaro nuo vericose 
veins, nudegimų ir kitokių sužeidimų 

$1.00 už džiarą pas 
STEVENS’ PHARMACY

2359 South Leaviįt Street. 
Tel. Seeley 9459—-Chicago.

Vieši Chicagoje 
Ponia Vitkienė

Prieš kiek laiko iš Clevelan- 
do atvyko p-ia Vitkienė, Dr. 
Jono T. Vitkaus žmona. ‘Su
stojo ji pas brolį Dr. M. Strį- 
kolį. Dar.kelias dienas čia pa
viešėjusi, ji grįš atgal į Cleve
landą.

P-ia Vitkienė beveik visą sa
vaitę išbuvo Michigan valsti
joje. Drauge su poniomis KeĮla, 
Striko! ir Vezelis ji bu‘vo nu-' 
važiavusi į prnų Augustų far- 
mą prie Benton Harbor, Mieli. 
Bevasarodamos ten, jos pasi
važinėjo ir po apylinkę, žino
ma, nuvažiavo ir p. Povilo Sto- ir rašąs kompozicijas

APDRAU DA
(INSURANCE) .

NAUJIENOSE
' ■: - • • PER ' t

A. RYPKEVICIŲ
J * . ■ 'i ' •• <,

galite gauti; apdraudos 
; " polisas /
APDRAUSTI:

e Gyvastį
• nuo Ųgųies
• nuo Vagių
• nuo Langų iš daužymo

AUTOMOBILISTAI:
Automobilių nuo ugnies 
ir pavogimo, nuo sužei
dimo ar užmušimo žmo
gaus. Nuo sudaužyiųo ki
to automobįliausi Nuo 
sudaužymo savo automo
bilių us. Galite gauti bon- 
dsą (kauciją) iki $500.00, 
kuri tinka visoje Ameri
koje ir daug kitokių rų 
šių apdraudas.

Namam ir Statybai
Greitai ir lengvai suteikia 

ant pirmo morgičiaus

SECOND FEDERAL 
SAVINGS and LOAN 

ASSOCIATION 
(Turtas viršija $1,700,000) 

Paskolos duodama net iki 65% 
įkainuotos vertės 

Mėnesiniai išmokėjimai nuo 
5 iki 15 metų

Ratos taip žemos, kaip 
$8.44 ant $1,000.

4048 WEŠT 26 GATV.
TEL. ROCKWELL 6100 

Jan Ą. Sierocinski 
Prezidentas ir Vedėjas Direktorius

(Tąsa iš 5-to pusi.) ’
3. ' G. O. MuhĮfėld 50,000 ——

C. W. Kellogg 30,955 
Samuel B. i’uell 31,240 
Harold S. Vance 50,000 32f22

Sekmadienių 
Mokesčio Dydis

100 mylių
150 mylių
300 mylių

Wis.
šiomis dienomis

ir Mrs. Martin
Wisconsin

oO vot-»

DRAUGAI, KRAUSTYKITES
KITUS MIESTUS...

Turiu pripažinti, kad vaišin
gumas pas Daraškas—pirmoje 
vietoje. Netruko nė valgių, nė 
gėrimų, ir net nepamatime, kad 
jau ketvirta valanda sekmadie
nio ryto. Na, žinoma, turėjo
me skirstytis kas sau, velyda
mi pp. Daraškams sulaukti si
dabrinių vestuvių.

Raulas ‘

KASDIENINIS BIZNIO SĄ
RAŠAS—ALFABETO

TVARKOJE
šis skyrius yra - vedamas tikslu pa
gelbėti musų skaitytojams susirasti, 
kur galima nusipirkti įvairių pap
rastų ir nepaprastų daiktų, intaisų 
ir reikmenų. Jeigu iš telpančių čia 
skelbimų negalite susirasti ko ieš
kot, pašaukite Naujienas, CanaI 8500 
ir klauskite Biznio Patarėjo, čia jus 
gausite informacijų, jeigu tik jų bus 
galimą gauti.

ANGLYS — COAL
KAINOS ANGLIŲ KYLA! 
Užsisakykit anglis dabar!

Pristatom bile kur Chicagoje.
Kainos perkant 4 tonus ar daugiau: 
Pocahontas Mine . Run, Virginia

75% cars ..............    $6.95
Pocahontas Mine Run, West Virginia

65% cars ...................... .....__$7.65
Illinois Nut .......    $5.60
Rex Egg ................................  $7.50
Black Barid L u m p ...................  $8.75
Millers Creek Lump ............... $9.00
Chestnut Hard Coal ............... $13.35

ir *-kitokias anglis pristatom.
Pašaukit: Lafayette 8980

OKSAS EXPRESSING 
4405 So. Fairfield Avė.

• FOTOGRAFAS

4
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Priėmė Amerikiečių
kalu visiems teikti visokeriopų 
kooperacijų tolimesniems turiz- 
mo j Lietuvą planams vykdyti, 
lieku,

. Jus gerbiąs, ’ ■ /
V. Mudnskas, 

Swedišh Amet^pan Line 
Liet. Skyr. vedėjas.!

 Vado V. MuČinško laiškas T.
RypkeviČiui, “Naujienų” 

Agentūros Vedėjui

,Į Palydėjęs Amerikos Lietuvių 
ekskursiją į Lįetuvą, kuri iš
plaukė iš New Yorko 2 d. mo
torlaiviu GRIPSHOLM, jau 
grįžau atgal prie savo tiesiogi
nių pareigų, grįžau rugpiučio 
mėn. 11 d. motorlaiviu KUNG- 
SHOLM.

Turiu priminti, kad ekskursi
ja sėkmingai pasiekė Klaipėdą 
Su didžiausiu entuziazmu ir pa
sisekimu. Klaipėdoj ekskursiją 
iškilmingai sutiko atatinkamas 
komitetas su kariniu orkestru, 
šaulės apdovanojo rožėmis 
kiekvieną ekskursijos dalyvį. 
Vėliau prasidėjo muitinės for* 

‘malumai, kuriuos atlikę vyko
me į Viktorijos viešbutį, kur 
mus pavaišino DU LR ir šaulių 
Sąjunga pietumis. Po pietų bu
vo sveikinimai ir kalbos. Pro
gramų! pasibaigus vykome į 
Klaipėdos kapines, kur užde j o- 
me vainiką ant žuvusių karių 
vaduojant Klaipėdą. Po visų iš
kilmių keleiviai išsiskirstė kiek
vienas sau po įvairias Lietuvos 
vietas. ,

Kelionėje, kaipo ekskursijos 
palydovas, stengiaus man pa
skirtas pareigas kaipo palydo
vui tinkamai atlikti, kad visi 
keleiviai kelione butų patenkin
ti. Mano užsibrėžimas išsipildė 
— visi keleiviai pilnai paten
kinti. . » A

Visiems prišidčjušiems priei t xOxxhk-

šios ekskursijos organizavimo j ta: ‘'Jaunimo0 red. Juozas Poš* 
tariu nuoširdų ačiū. Pasirett- ka, pirm.} Vlad. Durnolka, 
gęs turizmo organizavimo rei* vice-pirm. ;■ Eug. Nausėdaitę

..-.į^-Įr-. K,-8.w,y; |ir. <iV

MEKSTOS SERVETĖLES STALUI PAftĘNGTl

Valandos Streikas 
Davė Darbininkams 
uniją, geresnes algas

Vakar trečią valandą po pie
tų Scrap Iron and Junk Hftnd- 
lers unija, lokrilas No. 20467, 
paskelbė streiką popierio san
dėlyje, North Avenue Paper 
Stock Company, 1917 W. North 
avenue.

Darbdaviai, kurie per du mė
nesiu spyrėsi unijos atstovams, 
streikui kilus, tuojau pakvie
tė juos deryboms. Sutiko, pa
kelti algas iki $17.50, suma
žinti darbo valandų skaičių iki 
54 ir pripažinti Uniją. Ikišiol 
darbininkui gaudavo $15 už 70 
valandų savaitę.

Sandėlyje dirba lietuviai ir 
lenkai. Juos atstovavo organi
zatorius Antanas Vaitkus.

Suorganizuota “Lie 
tu vos Jaunimo 
Organizacija”

RUgp, 20 d. birvo nuorgani
zuota Liet. Jaunimo O^glaiii- 
Ž&cija (Lithuanian Yuuth Of- 
ganizatioti of Američa), “bą- 
partyviškal vieningai veikti 
lietuviškų, kulturinĮ darbą/' '

J valdyba balsavimu išrink*

iitit. rašt.; L. Eurkaitė, Fln.. 
RaŠt.,' Ieva Lukošiūtę Iždininr 
kė; ir J. Adomaitis, koresp.

IEVA LUKOŠIŪTĖ
■ . .i. . . i. .

Bridgeporto Biznie
rių Sąjunga greit 
pradės veikti 

. . j................. . —7—»

Jau siiširase 45 biznieriai; Iš 
dekoruos Halsted St.

ii', i, n....,>>■■ i^a

Hridgeport. — Pereitą pirma
dienį Rugp* 23 įvyko 
Bridgeporto Biznierių Sąjungos 
susirinkimas Boys Club sve
tainėje prie 35 ir Emerald A Ve. 
Dalyvavo 23 biznieriai. BuVo 
pranešta kad jau yra susira
šiusių viso 45 ' biznieriai, ku
rių bizniai randasi tarpe 31 ir 
iki 36 Halsted St.

Sąjungos tikslas bu's bendro
mis jėgomis ugdyti vietinį biz
nį, kad žmones daugiaus pirk
tų Bridgeporte, negu kitose 
apielinkėse. Halsted Št. bus 
gražiai išdekoruota tarpe 31 ir 
BB^tbs. Sąjunga parūpins sa* 
Vo nariams laimėjimo kupo
nus, kurie bus dalinami veltui 
sU kiekvienu pirkimu sąjungos 
nario krautuvėje.

Kiekvieną Savaitę įvyks ku
ponų traukimas, kuriame bus 
duodama iš,laimėjimams 10 kny* 
gelių vertes po $5.00. Knyge
lės bus galima iškeisti į pre
kes kiekvieno nario krautuvė
je, . ,

Ateinantį pirmadienį toj pat 
svetainėje įvyks sekantis su
sirinkimas, kuriame bus išrink
ta ąaujaa valdyba i? komisijos. 
Prię Biznierių Sąjungos pri
klauso apie 20 lietuvių biznie
rių. Patartina, kad jie lanky
tą susirinkimus ir patektų į 
valdybę —vba

i .•<

Dariaus-Girėno pos
tas Šiandien Įšven
tina Naują Valdybą

HollyvVoOd Inn Įvyks

visų pažvalgy žmones. Matosi’ 
net ir ŠVf Jurgio parap. žmo
nių. BiivO svečių net iš Detroi
to.;

Girdėjau Šv. Jurgio parapi
joms kalbant, kad, jei kun. 
Linkus prie savo bažnyčios įs
teigtų mokyklą vaikams mokin
ti lietuvių kalbos, tai dauguma 
šv. Jurgio parapijonų pereitų 
į tautinę parapiją.

Jie geri ir muzikantai
Barkauskai (tėvas ir sūnūs) 

griežė muziką. Jie, kaip mato
si, ne tik kad dirba geras auto
mobiliams beteres, bet yra' ir 
geri muzikantai. Taigi, pikni- 
kas^'reikia skaityti, visais at
žvilgiais gerai pavykusiu.

Šv. Jurgio Parapijonas.

CLASSIFIED ADS

Miscellaneous

■ .............

Atgriuvo
Saldainį

C'ptitąą'' ^jdąi«ių iš Lietu1 
voš atštdvęj ĄmęHkpje — Onai 
AleliRfiicfieijr ;

AtgHtlVd Mldalniai — 
Įdėli didžios!

tUO'jau iŠšižioš |

IŠ džiaugsmo isžiodys 
plačiausiai rykles 
ir lauks, kol bent saują 
saldainių įmes!

Jonas Yuska, Naujas Posto 
Komandantas

• . •

Darius-Girėnas Amerikos Le- 
gijono kuopos vyrų ir moterų 
skyriai laikys Naujų 1938 me
tų Valdybų įšventinimo apei
gas šįvakar, trečiadienio vaka
re, Au^ųst 25, Hollywood Imi, 
Ž417 VVėst 43rd Street, 8-ta 
vai; vak.

J ateinančių metų valdybą 
įeina! Commąndier John Yuska, 
Ist vice commandier, Jpšeph 
Judickąs, 2nd Vice commandier, 
John KaliedipCkas;. ; adjutant, 
Dr; V. S,- Nares;; Financę offi- 
cėr, Wm< j^areiya; Service of- 
ficer, Matt. Massey; SąrŽantas 
Adąm Na\vyok; Chapiain, Jo- 
seph Histb^įan'..Wm..
Sebastianj; -ofiįierius John Ro- 
mans; vaikų gerbūvio officer, 
J. M. Chase; Americanisn^0T 
ficer, Jiidge J. T. Zuris; Empt 
loyment officer, B. R. Pietkie- 
wicz; pubHcity officer, Frank 
KraąauskiS. ■

Visi nariai ir nares,’ taippat 
Posto rėmėjai ,ė.yra kviečiami 
dalyvaųtu, nes.. bo . eeremonijų 
bus visokių; pąmarginlipų, šo
kiai, mužiką, ir alus, kati au
koja naujas koinandentas Joim

HoliyWood Inn savi-

Tel. Victory 4965 
STOGDENGYSTfl

Mes dengiame ir pataisome visokiom 
rųšies stogus, taipgi dirbame bleties 
darbus. Lengvos išlygos, jei pagei
daujama.

BRIDGEPORT ROOFING CO. 
3216 So. Halsted Street

For Reht

_ ___ __ '$•

CLASSIFIED ADS. !
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Help Wanted—Male-FemaJe Real Estate For Sale 
Namai-žemė Pardavimui

YRA DARBŲ VYRAMS ir. mote
rims, vaikynams ir merginoms—fab
rikuose, bekefhėse,. mašinšapese ir 
spaustuvėse.

TUTH1LL EMPLOYMENT
184 W. Washington, 8 aukštas.*

PARSIDUODA 5 kambarių mo
derniškas plytinis pungalow; ąžuo
linės grindys, .karštu vandeniu šil
domas; uždaryti porčiai. Kaina 
$4i§00. Savininkas 3488 W. 54th St.

Help Wanted—Male
Darbininkų Reikia

Farms for Sale 
Ūkiai Pardavimbi

REIKALINGAS Patyręs shearman 
dėl No. 3 shears, taipgi 2 darbinin
kai laužymo kieme.

WARSHAWSKY and CO.
“ 1923 'So. State St.

PARSIDUODA 120 AKERIŲ FAR- 
MA Wisconsine. Geri Jmdinkai, ar
ba mainysiu į grosetnės-bučernės 
biznį arba namą. Busime Chlcagoje 
iki pėtnyčios. Atsišaukit vakare.

1926 So. Kedzie Avė.•
Automobiles Financial

Finansai - Paskolos1980 BUlCK SEDAN; $99; išmo
kėjimas arba mainai; Newberry, 

1025 North Clark Street. DĖL PASKOLOS ant pUmų mor- 
gičių kreipkitės į LithUaman Build- 
ing, Loan and Savings Assotiation 
(Naujienų spulka), 1739 South Hal
sted St. Duosime ant gerų išlygų.

A. Rypkevičia, sekretorius.
Futhitute & FixtUres

Rakahdai-Įtaisai

IŠPARDUODAME BARŲ ElKčE- 
RIUS 1937, visokio didžio su Coil 
Baksaįs ir sinkom. Taipgi Storų 
fikčerius dėl bile kurio biznio įskai
tant svarstykles, registerius ir ice 
bakšius. Cash arba ant išmokėjimo. 
Pamatykite mus pirm negu pirkai
te kitur.

S. E> SOSTHEIM & SONS 
1915 SO. STATE STREET 

CAGumet 5269.

Building Material
Statybos Medžiaga

Musų 350 Pėdų Vėr- 
auzč Sugriuvo

TURIM PAAUKOTI 
VISUS MUSŲ 
MATERIOLUS

PARDAVIMUI tavirno fixtčriai 
gerame stovyje — parduosiu pigiai. 

733 West 18th Street.

RENDONDEL ADVOKATO
6 kambarių flatas, apšildomas. Gera 
vieta dėl advokato. Galima renduo- 
ti ir 3 kambariai dėl ofiso.

3223 So. Halsted St.
■ I.. .1 tfiliiliTM IliĮitil Hi«aii»r<»i,llii».i|IĮl.H       iii

l’artners Wanted
. Partnerystėj Reikia ...........

NORIU GAUTI PARTNERĮ į 
pelningą pięho išvežiojimo biznį. 
Turi mokėti valdyti troką. Tuti tu
rėti nmhąžiaus $800.00. v

Atsišaukit ' laišku 1739 So. Hals
ted. Št.f Box 688. s

Musical Instruments
Muzikos Instrumentai

GOLDSTEIN’S MUSIC SHOP 
914 West Maxwell St.

3 blokai' i vakarus nuo Halsted St. 
Mažas trap drum įrengimas $22.50 
$125 naujas Martin Trompitas $65.00 
$125 Stygų Basas .A............ $75.00
$99 Trombonas su keisu....... $35.00
$18. Smuikas su keisu, šmicas $6.50 
$8.50 Naujas Gitaras už ....... $3.50

1000 instrumentų pasirinkimui.
Senas jūsų instrumentas į mainus.

Ytiškth 
ninkas.

,CR0CH£TeO DOILIES ^ATT^N W33
Nq< 1533 — Dabar labai madoj mažos stalui padengtiNo< 1533 — Dabar labai triadoj mažos stalui padengti ser

vetėlės. Jos gteit galima numegsti. Jos praktiškos tuo Žvilgs
niu, kad sutaupys jums laiko, kai reikės jas skalbti.

» ** hk. limo i i auu am ha ha a^— . —. a-h

KAttJmO* NEEDLECRAPT
1789 So. ftalšted St., Chlcdgd, 11L

Olą įdedu io centų if pfaŠali atelų&ii nitai Pavyzdi No,

Vardas* it pavardė

t

I Adresas

Į Miestas It valstija
' •*>' M. «*** Ii »>*■

Naudokitės Proga!
Apie penki lakstančiai lietuvių vyrą jr matefą -m priklausą 

ChftagoR Lietuvių DrattglįaL ši Branfelja yra pašalpos, pomirtinių ir 
kult urns organizacija. Irisai pa ligoje $6, $10, $16 pef savaitę, Po- 
ftilftirfš $200, taipgi gfabnešiai, vežiman, kvieikab Dabar nauji nariai 
priimami nuo Ifi iM 4$ m. afnžiatia. Pasibaigus šiam vajui bus prt* 
Imami nariais tiktai iki 40 m. ir įstojimas bus kur kaa aukštesnis. 
Naudokitės proga, rašykites dabar.*

Mėnesiniai mokesčiai Draugijon yra: 50c. 75c., $1.25 pagal 
priklausomą skyrių. Įstojimas eina pagal amžių. Nauji nariai, išira* 
šę Draugijon iki gruodžio (DecembCrl 11 d. š, m., gaus tikietą ver
tės $2.50 veltui j Draugijos Konkurso'Bankietą, kuris Įvyks gruodžio 
11 d. Olympic Bali Room. Įsirašyti Draugijon galima per musų kort- 
kursantus, per Draugios narius arba tiesiai Draugijos ofise.

Draugijos ofisas atidarąs: kefvegais — 9 ryto iki 9 vai. vakaro, 
panedėliais — 9 ryto Jki 5 vai. vakaro ir nedeldieniais —9 ryto iki 
1 vai. popiet. Kiekvienas Chicagos ir apylinkės lietuvis, gerame Svei
katos stovyje, yra kviečiamas raš/tis CHICAGOS LIETUVIŲ PRAU* 
GUON.

CHICAGOS LIETUVIŲ DRAUGIJOS OFISAS:

1739 So. Halsted St. (2-ros lubos)
• i *

....W i, į«i.^ i i, , ,į l|IW , I ■ Min g I I y »

SupoškitiS, sutrioškins 
su popieriais jas — 
kiekvienas pamatęs, 
juk nebeiškęs!

Saldainiai jus mieli, — 
kaip Širdžiai saldu!

ŽiojtldS baisiausiai 
prie jų aš lendu!..

Aė Erveite.

Namų Apšildymo
Reikmenys

Artinasi ruduo, . greit 
žiema, reikls šildyti namą. Da
bar yra geriausias' laikas ap- 

i Žlurlti ar tvarkoj, yra namų 
| apšildymo reikmenys. /Kuomet 
I reikės kurti pečių, tuomet bus 

J pervčlu jį taisyti, jei reikia ką 
nors taisyti. < n

Kaip matote, dabar NAUJIE
NOSE kasdien telpa žymus 
Skelbimas Universal Plumbing 
and Heating Supply Company, 
10 West l#th r St., prie pat 
State St. ši kompanija skelbia, 
kad jų patyręs inžinierius at- 
važiuos į jūsų, namus ir suteiks 
dykai apskaičiavimų dėl namų 
apšildymo reikmenų, o kas 
dar svarbiau, nereikia pinigų 
įmokėti ir galČSit išmokėti net 
per 36 mėnesius.

Kaip matote, pasiūlymas la
bai geras- Taigi, kam reika
linga naujas boileris, sinka, 
vanos ar kas kita namų page
rinimui, galite tuojau kreiptis 
į Universal Plumbing and 
Heating Šuppįy Company. šio
je įstaigoje gausite gerą pa
tarnavimą.

■— Pramonės žvalgas.

bus

’W.1L Šebastian 
Adjutantas

. A-.,..... ..v .

Pasekmingas Lietu-

BUVO sveČiiiti ligi iŠ Detroito
Praeitą sekmadienį buvo tau

tiškos parapijos piknikas. Pik
nikai. įvyko prie tautiškų kapi
nių, p, Žakąrd darže. Publika, 
pasakysiu, buvo labai jvaiti

*11 II |'ihV,,i. į ‘4 p l'iiii'. | įijį ■ ‘ Iiiįį. —.... 4^**^*—■■ «■- 1

«aM*

JONAS URBONAS
Persiskyrė^ įu ' šiuo pasauli u 

Rugp. 23 d.p 8:45 /valandą ryto, 
1937 m., sulaukęs 4Q metų am
žiaus, gimęs Lietuvoje Panevė
žio apskf., Subačiaus,’ parap., 
MitaŠiunų kaimo. Nevedęs. " )

Amerikoj išgyveno 24 metus
.Ėalikjį did^Jiąme. nuliūdime 

seserį Emiliją, šVogerį Pranciš
kų Mačiulį/; m'jų šeimyną, pus
brolį Rrbhi ir Alexapdrą Kiš
kius i? jų' šeiipybą, o Lietuvoje. 
—-brolienę ir jų šeimyną. • <

Kurias pašarvotas randasi 
534 N. Waukegan,
111. Laidotuvės. įvyks kitvirta- 
dienį, Rugpiučib 26 d., 2 vai. 
p6 nietų iš namų j North 
Šhpre Gatden of Memory, 
Waukegan, III.

Visi a. a» 'Jorio Urborto gi
mines, draugai ir pažįstami 
esat puoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotUvėse ir suteikti 

>janr paskutinį patarnavimą ir 
atsisveikinimą. . \

• Nuliūdę liekame,
Sesgo, • šyogeiris, ’ Pusbroliai ii* 

Giminės.
Eatarriauja?'ląid. • dir. Joe. Ne-' 
mank. . T ei. North , Chicagd 112.

Help Wanted—Female
, Darbininkių Reikia

REIKALINGA MOTERIS ' popie
riams sortubti. Tik patyrusios ti- 
sikreipia. G ;; j
Cbntihen|o| PUper Gfading Company 
\' 162ŠI. Lumber Street.

. • • • t
— į.;.,-’-_—~   ■-—į,—,-.. '<

Business Chances
Pardavimui Bizniai

PARDUOS MIDWEST STORE— 
biznis eina geraį — lietuvių apy
linkėje. 915 West Cullerton St.

darbui* padėti prię. vįfimo; 
iki >$10. itogers Park 5234.

MERGINĄ BENDRAM NAMŲ 
darbui, virti. Patyrusi; 25 iki 3'0, 
būti. 2 mokykliniai Vaikai. 

MidvVaV 6284.

NAMŲ

$9.00,

MERGINA patyrusi bendram na
mu darbui; mėgti vaikus; malonus 
namai; riuolatinis datbas; rėfe- 
reneaš. $6 iki $8. South Šhorė 5701.

Real Estate Eor Sale
N amai-Žemė Pardavimui

PAUL M. SMITH and COMPANY 
Real 'Estate, Loans and Insurance 

Tel. BOULEVARD 2800
Perkkm, parduodam ir mainom na

mus, lotus, biznius ir farmas; inšiu- 
rinaipe namus, rakandus ir auto
mobilius. Taipgi turime daug gerų 
namų pardavimui arba mainymui už 
gerus bargenus; greitas ir teisingas 
patarnavimas. Reikalui priėjus krei
pkitės:

4631 SO. ASHLAND AVĖ.
Ofisas 2-ros lubos su J. J. Grish

MERGINA LENGVAM namų 
darbui,; būti; lengvas skalbimas; 
nėra virimo. Kreiptis 

llo'gers Park 4607.
i------------------- ---------------------------------------- --------------—— ' ---t

PATYRUSI MERGINA namą dar
bui; paprastas virimas; nėfa Skalbi
mo. saVas kambarys, Al raferėneas. 

Martsfield 3894.

2 AUKŠTŲ muro namas. 4 ir 4 
kambariai ir skiepas. 12 metų senu
mo. Lotas 35x125. Kaina $4600. Da
lį įmokėkite ir likusius ant morgičio 
Ir šiaip kitų bargeny, lotų, namų ir 
farmų.

Z. S. MICKEVICE AND CO. ‘ 
6816 So. Wegtern Avenue. 

Hemlock 0800.

. patyrusį mergina, apžiūrėti 
'3 kambarių apąttmentąj 2 Vaikui^ 
$8, btiti. South Šbofė 8414.

MERGINA narnų darbui; 20-28; 
būti, nėra Skalbimo -liėta langų; $8, 
paprastas virimas, soutbsidėje, tru
putis patyrimo. Beverly 0862.

,, . , ■ „ -------- .♦ J -----------*-I-a■*---------------- . ■--

PATYRUSI MERGINA namų dar
bui. Turi mėgti vaikus, būti. $10 
savaitėj. A. MOSES, 3^21 Pine 

1 Grove AVėnUe.

PARSIDUČDA 1% aukštų plyti
nis, pečium šildomas ant 35 pėdų 
loto. Kaina $1800.00. Cash $800.00. 
2 flatų plytinis—5 ir 6 kambarių, 
furnašu ir pečium šildomas $4,600. 
8 kambarių plytinė rizidencija Juf- 
nasu šildoma, Į karo garažas. Kai
na $4,200, Cash $2400.

Imriiėl and Kafaf, 
3480 West North Avenue.

PARSIDUODA 7 kamb. reziden
cija prie pat Western Bulvaro. Kie
to medžio trimin^ai. Ant cementi
nio foundation. Su basementu. Pla

į W|Į|l*»W«l|l>|l|l| 111^1 ||Į. M

COAL G ■
Anglys

yVILMINGTON 
ANGLYS 

$6.00 
S.75 
6.00 

..... 6.00 
- . 4.75

PIRKIT DABAR t! VEŽIMAIS

Mine Rilii

Nut\
/ Screenings
KAINOS BUS DAĖG AUKŠTES

NES kitą menesį 
pristatymas mieste ĮR 

PRIEMIESČIUOSE
Tel. ARDMORE 6975

''JmmMmmmmMMMMmmmMHmmmmmMl

NES KITA Mėnesi

priemiesčiuose

Urba Flower Shoppe 
Gėles Mylintiems—Vestuvėms 
—Bahkidtanis—Laidotuvėms—- 

Papuošimams
4180 Archer Avenue

Phoiie LAFAYETTE 5800

Irti I If I rt otiičiaiii GėlesLOVEIKIS v&kūuo. " Dalis
’ RVifeTKiNINim '

Gėlės Vestuvėms, Bankletąms 
ir Pagrabants

3316 So. Halsted Street
Tel. BOULEVARD 7314

tus lotas — Kaina ............  $3,700
Kitas BARGENAS — 2 cottdges

ant vierio loto. Viena 7 kamb., kita 
4 kamb. Ant cementinio foundation. 
Abi furriacė apšildomos. Kaina 

........................... ...........■... $‘3,800 
Randasi 5211 $o. Spaulding Avė. 
Taipgi turime daug kitų namų 

nuo resiverių, katruos parduodame 
Už labai nužemintą kainą.

JOHN J. LIPSKI & CO., 
4018 Archer Avenue, 

Lafayette 8036.»

PARSIDUODA MARŲUETTE 
PARKE 5 kambarių, 10 metų senu
mo mūrinis bungalOw, apšildomas, 
gražus atikas it bėismentas, 2 karų 
medinis garažus. Greitam, pardavi
mui kairia $3250.00.
Charles Urrilk. 56 W. Mashington 6t. 

Room 514.■■ i-i į '■ . . ■’--- - • . -.-u—..........,,^į*

BIZNIO reikalu užeikit 
PAS

Juozapas Ažukas
Aš turiu advokatą dėl visokių 

reikalų. Duodu informacijas tak
sų it namų reikalais. Arba jeigu 
turite bėdos su savo reridaunin- 
kais. Musų įstaiga jums pagelbės 
Viršmiriėtais reikalais.

atstovauja
. Juozapas Ažukas
PROPERTY OWNERS ASSOCIA* 

TION OF BRIDGEPORT 
33Č3 So. Lituanicą Avęnue^ \ 

Tel. Boulevard 3450
I (Atdara nuo 10 ryto iki 9 vak.)' 

........................ .u i     ...... .... . ■■■■.,Z

e

Naujos 1” lentos—1000 $21b00,x
pėdų ......................

zix&j idxxU| z^xl^ 27.00 
—jjA. pėd. . .................... ......

Naujas piysvooa, visų mierų 
araušai, kvad. pėda

Irtsuiatmg board, kvad. pėda
Nau piaster board , 

kvad. pėda .......... .......... .
Nauja vvailboard, visų mierų 

arkušai, kvad. pėda .......
Nauji cedar stulpai, 7 pėdų 

ngio, vienas ..............
Geriausios naujos durys 2.25 

viena ................ .............
108 kvad. jrtill roofing, firsts SOę
Geriausias naujas wire fensing 2/2‘ 

iin. pėda ......................
800 galionų vidaus ir isorio malevų

$2.o0 maleva—visų spalvų 1.25 
galionui ......................

Vonios, geriausiam stovy 5.00 
viena ..............................

Prausinės, visokių mierų, 2.50 
viena .............................

Nauji , plieno sash, $6.00 1.75
’^viirtės, vienas’ .........U.'..
Lath, ryšuliui ..........   15c

• RAKANDAI
Nauji matrosai, $10.00 4.95

vertės .............................
Sulankstoma lova su matra- 4.95 

su, pilnai įrengta ...........
Naujos Studijom Sofos -16.95 

Spec. vertės ...
Geriausios naujos metalinės 4.95 

lovos, spec. vertės
Lovom Coil Springsai, $10.00 4.95 

vertės ......................
1,000,000 pėdų GERO, SVEIKO 

VARTOTO LUMBERIO — 
JŪSŲ PAČIŲ KAINA!!

KINGMIDAS
TRADING POST

2221 S. Ashland Avė.

3Į/2‘ 
iy2c

iy2c
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SALE! SALE! SALE!
Vartotas Lumberis—

PLUMBINGAS — DURYS— 
LANGAI — SĖPOS ir FIKtERlAI.

Per sekančia^ dvi savaites 
2x4’s ’/zc linijos pėdai. Maple floor- 

ing $10 per M. 1X6 D. & M. 
tokia kaina, kokią norėsit mokėti.

Harvey Wrecking Co 
1701 WEST CERMAK ROAD 

Tel. ’SEELEY 6761

Tabako Krautuvės
Tobaees Stote*

MAX KO«N—Turim miškų* tur
kiškų tabaką. Pypkes, ei gandu s, 
garus. Kviečiame i musu krautuvę. 
1728 Halsted SU TaI..Ganai 984f>
; --v-^ r- —--- ------- .-.i ■

E

| 
I

GARSINKIT
SAVO 
BARGENUS

ŠIMTAI ŽMONIŲ 
irMo namų 
NUSIPIRKTI

I s

E

c

E

E =
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c
PAŠAUKIT MUS TUOJAU

CANAL 8500
*. .............................I . ' •'

Mrisų rip^arsinimų kainos
prieinamos. UŽ pakartoji- \ 
irius duodame * gerų nuo
laidų. A $



NAUJIENOS, Chieago, UI.

Frank Ciemego 
Labai Mažiukas, 
Bet Labai Smarkus
Jis moka išsisukti ir į bėdą 

pakliuvęs.

Mažiukas Frank Ciemego, 
nepilnai trijų pėdų aukščio, 
14 metų berniukas, gyvenąs 
ties 93Q W. 32 n d PI., policijai 
ir krinjinalio teismo 'teisėjui 
Borelli sugebėjo išaiškinti ko
dėl jis vištas ir automobilių 
pavogė. Dabar jis yra liuesas. 
O kad jo draugai pyksta už 
išdavystę, tai mažiukas Cie
mego nelabai paiso. Nes 
jo draugai yra bailus vagys 
ir jarft prilygti nei vienas ne
gali! Štai kaip mažiukas Cie
mego atsižymėjo:

Prieš rugpiučio 15 dieną 
Ciemego atėjo, j MiFda Auto 
Sales vartotų automobilių kie
mą, (31 st ir Halsted), pasivo
gė 1937 metų Pontiac automo
bilio raktus. Tos dienos va
karą apie 9-tą, jis vėl sugrį-
žo, bet 
Joseph

jau su savo draugais
Czanecke 17 metų, mobilį iš

* ' f

vogė. Jis ir savo draugus iš
davė ir prisipažino daug ki
tokių piktadarysčių padaręs.

Visas reikalas atsidūrė ber
niukų teisme. Byla buvo svar
stoma teisėjo Borelli kaniba- 
riuose. Mažiukas Ciemego ta
po gerokai išbartas už vogi
mą, o didysis Joseph Czanecke 
buvo nubaustas užsimokėt 
$2.20 už dalyvavimą “suokal
by” ir važiavimą, vogtu auto
mobiliu. O šiaip visi kiti ma
žiuko Ciemego draugai buvo 
išteisinti. 

/ 1

Teisme Milda Auto Sales 
atstovavo šios įstaigos mene
džerius John Banky, kuris da
bar eina pareigas p-no D. Ku
raičio. ’ ■

— Fi! Bulavv.

Atidarys Naują Tiltą 
Spalių 9

Spalių 9 d., susisiekimui bus 
atidarytas naujas tiltas, “Out- 
er Drive Bridge”, kuris jungia 
Chicagos upės pietinio ir šiau
rinio krantų bulvarus. Tiltas 
randasi prie pat upės žiočių 
Michigan ežere.

(tris kartus aukštesniu už sa
ve), Eugene Jargenycka, 13, 
Zigmund Badieski, 14 ir Eu
gene Pluch, 15. Sustatė juos 
pora blokų atstumoj nuo au
tomobilių kiemo ir davė ko
mandą jo laukti. Pats gi, nie
ko nepastebimas, greit pribu
vo su vogtu automobiliu sa
vo draugams duoti “raido”.

Višta — “Išdavikė”.
Vairuoti automobilius prisi

ėjo -Joseph Czanecke, nes Cie
mego buvo mažas ir jam bu
vo nepatogu. Visi berniukai 
važinėjosi iki nepritruko ga
zolino. Kai gazolinas išsibai
gė, tai automobilių palikę, 
draugai nužinksniavo. Už po
ros dienų policija jį rado pie
tinėj Chicagos miesto dalyj.

Tuo viskas ir butų pasibai
gę, jei ne smarkus vištos kar
kimas. Kai mažiukas Ciemego 
ją pasigavęs kur tai, prie bu- 
černės pradėjo bėgti, tai višta 
savo nesvietišku karkimu at
kreipė dėmesį ir policianto 
Murphy, kuris sulaikė be dva
sios bėgantį berniuką.

Policijos stotyje Ciemego 
prisipažino, kad jis ir auto- 

Milda Auto Sales pa

-„..I,,...,..,,. I<U..Į|I.|.. ,, , ... ll.,|q>Į,,„l?|R^|,ĮS»Įi ,| ..1<

Ieško Pagrobto
3 Mėnesių Kūdikio 
Northsidė je

....... . t '

Einant į spaudą gauta žinia, 
kad kūdikis buvo atrąstas 
tuščiame name, ties 7400 N. 
Damen Avenue. zv • ... t 1

(žiūrėk paveikslus) .
Jauna, 22 metų motina Do- 

rothy Lucas, nuo 1261 Argyle 
Street, pirmadienį po piet nu
ėjo į maišto' krautuvę, ties 
4631 Broadway. Prie krautu
vės durų paliko Vežimuką su 
savo 3 mėnesių dukrele. Kai 
už keliolikos minučių * išėjo iš 
krautuves, tad vežimukas bu
vo tuščias — kūdikio jame ne
bebuvo. /

Manydama, kad kudikf pa
siėmė vyras, kuris tuo laiku 
taipgi buvo krautuvės apielin- 
kėje, motina per valandą lai
ko laukė jo grįžtant. Tik vė
liau supratusi, kad kas nors 
mergytę pavogė, motina apal
po.

■
Gavusi žinią apie pagrobimą, 

Northsidės policija, vakar ir 
užvakar bandė kūdikį surasti, 
bet pastangas buvo veltui. 
Spėjama, kad mergytę pasiėmė 
moteriškė, kuri negąlėjo turė
ti savo kūdikio arba koks nors 
žmogus, kuriam mergytė pati
ko. Nemanoma, kad pagrobta 
pasipinigavimo tikslu, nes Lu
cas šeimyna yra neturtinga.

Vytautas Bieliajus 
Nusilaužė Koją 

f ' ■

Susižeidė bešokdamas Reese 
Parke.

Lietuvis šokėjas ir mokyto
jas Vytautas Bieliajus guli 

.United States Marine ligoninė
je, 4141 North Clarendon 
avenue. Jis ten buvo atgaben
tas iš Reese miesto parko, kur 
bešokdamas pereitą sekmadie
nį, nusilaužė koją.

Ligonis guli ligoninės antra
me warde. Jis ten išbus ilgo
ką laiką.

Až.

Nuteisė už Išeikvoji
mą Miesto $2,767 
Pinigą

■■ /—-■ 
Valdininkas gaus nuo , vienų 
iki penkiolikos metų kalėjime.

Po, dviejų savaičių svarsty
mo, vakar kriminaliame teis
me pasibaigė byla, iškelta mie
sto vandens departamento tar
nautoj ui, Timothy F. Donohue, 
Džiurė teisiamąjį rado kaltu. 
Jis buvo teisiamas už išeikvo
jimą $2,767 miesto pinigų. 
Juos sunaudojo arklių lažy
boms. - > .

Donohue’iui gręsia kalėjimo 
bausmė, nuo vienų iki penkio
likos metų. Jis yra trijų vai
kų šeimynos tėvas.i.

Nauja Pašto Stotis 
Hammondui

Pašto departamentas žada 
pastatyti naują $700,000 ver
tės pašto rumus Hammonde. 
Statyba busianti pradėta dar 
šiais metais.

Muzikališkas
Vagis !

• * —-■■■ ■■■ . ■ 1..—

Nežinomas vagis pavogė ' iš 
International Music Instru- 
ment Company, 1014 Blue Is- 
land avenue, 148-is akordionus, 
kurių vertė siekia $11,392.

.............................................

•LIEPOS IR
\ RUGPIUČIO / SEKMADIENIAI;/

NAUJIENŲ
RAŠTINĖ
BUS UŽDARYTA.

Pradedant su LIEPOS 4 
diena ir baigiant RUGPIU
ČIO 31 diena Naujienų 
Raštinė bus sekmadieniais 
UŽDARYTA.

Kasdien raštinė atdara nuo 
8 ryto iki 8 vai. vakaro,

TELEFONAS CANAL 8500

NAUJIENŲ
ADMINISTRACIJA.

...... . 6

I PASAULIO ĮVYKIAI PAVEIKSLUOSE

KAS PAVOGĖ? — Diane Carol Lucas, 3^ lėnesių kū
dikis, kurį nežinomas asmuo pavogė iš vežimo prie vie
nos Northsidės, Cnicagos, krautuvės, į kurią motina buvo 
Užėjusi pasipirkti maisto. Acme Photo

TĖVAI —Viršuj, Mrs. Do
ro thy Lucas ir Herman Lu
cas, chicagiečiai, kurių 3 
mėnesių duktė Diane buvo 
išvogta iš lopšio prie North
sidės maisto krautuvės. \

,Acme Photo

EŽERŲ KARNIVALO KARALAITĖ—Ežerų Karnivalo iškilmėse, kurios prasi
dėjo Grank Parke užvakar vakare, “vande nų dievaitis” Neptūnas apvainikavo Miss 
Faraday Benedict Karnivalo karalaite, šalę stovi majoras Kelly ir miesto advokatas 
Barnet Hodes.

Salvatore » yalenzo, chica- 
gietis, kurį Felony teismas 
apkaltino dahgpatyste. Jis

ria jis susituokė 1928 me
tais.

19 metų Violet Alley, su 
kuria Valenzo susituokė

.rugpiučio 15 d., Crown 
Point, Indianoje, nuo pir
mosios žmonos nepaėmęs 
divonso. "P

SK1ĘIA ATLYGINIMĄ Už LYTINIŲ KRIMINALISTŲ SUĖMIMĄ — Chicagos 
teishių, policijos ir prokuratūros viršininkai atlaikė susirinkimą, kuriame ieškojo 
priemonių kovai prieš lytinių prasižengimų epidemiją. Jie nutarė mokėti $l,000 už 
kiekvieno stambesnio jirasižengėlib suėmimą. Iš kairės dešinėn, John L. Sullivan, 
detektyvų' viršininkas, Ricjiard Gili, policijos kapitonas; John Prendergast,, uni
formuotos polic. viršininkas; John Stege, kapitonas; Wilbert CIowlėy, prokuroro 
padėjėjas; Thomas Courtney, prokuroras ir James P. Alhnan,—policijos komisio- 
nierius. *

TARDO APIE NUŽUDYMĄ — Antho y Pciffer su savo žmona, kuriuos polici
ja tąrdė apie evanstoniečio Burns nušovi ną Chicagos Grant Parke, sekmadienį ry
lą. Laike tyrinėjimo iškilo aikštėn keli įd unųs dalykai. Pirmiausiai pasirodė, kad 
Burn nebuvo vedęs ir moteriškė, kuri statėsi jo žmona yra viena Mrs. NVeichbrodt, 
ir kad Burns yra ne Burn, bet Herbert F. Lee. Jį nušovė du nežinomi vyrai, pri
puolę prie Burns (Lee) parke, kur jis vaikštinėjo su mylimąja Grace Snyder.




